VĚTRNÝ

MLÝN

Občasník
občanů
klobouckého
regionu
Číslo: 1
Březen 2017
Cena: 20 Kč

O čem píšeme?
O čem píšeme

lýn
M
ý
Větrn20 Kč
za

Zprávy z radnice
Svátky a významné dny
Půst a Velikonoce
Velikonoce
Velikonoční obřady a bohoslužby
v kostele sv. Vavřince
Nabídka sociálních služeb
Válka a odboj 1939–1945
v Kloboukách u Brna a okolí
Okénko do staré kroniky
Betlém představuje nový projekt
Významná osobnost Klobouk
Dr. Th. Ferdinand Císař (1. část)
Záhadné úmrtí roku 1907 v Kloboukách
Máme rádi Klobouky
Odhalení pamětní desky Nicholase Wintona
Vzpomínka na pana učitele
Bohuslava Konečného
Kulturní akce
Pozvánky na akce
61. Moravský ples v Praze
Ostatky v Bohumilicích
Stolní tenis
Společenská kronika
Klobouček – Školní občasník

Jarní Větřák
Foto: D.Hrádková a1J.Pavlík

Představa jak by měl vypadat nový betlém

Pohled od západu

Pohled od jihovýchodu

Pohled od jihu

Pohled od východu

ZPRÁVY
z radnice
•
•

•
17. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 2. 2. 2017
•
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Návrh rozpočtového opatření č.1/2017.
• Cenu vodného pro město Klobouky
u Brna ve výši 40,- Kč/m3, pro obec
Velké Hostěrádky je cena vody 32,- Kč/
m3; cena stočného na rok 2017 pro
město Klobouky u Brna je 26,- Kč/m3
přepočteno dle směrného čísla ve výši
78,- Kč za občana na měsíc.
• Smlouvu o úvěru č. 0423384499 uzavřenou s Českou spořitelnou, a. s.,
kterou dojde k přefinancování podpory
ze státního fondu životního prostředí.
Úvěrová částka se sjednává ve výši
4.812.000,- Kč s úrokovou sazbou ve
výši 0,78%.
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č.
1086/09/LCD ze dne 26. 8. 2009 uzavřený s Českou spořitelnou, a. s., nová
pevná úroková sazba 0,96% ročně.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č.10408/13/LCD ze dne 9. 5. 2013 uzavřený s Českou spořitelnou, a. s., nová
pevná úroková sazba 0,96% ročně.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č.11097/13/LCD ze dne 22. 8. 2013 uzavřený s Českou spořitelnou, a. s., nová
pevná úroková sazba 0,96% ročně.
• Záměr na směnu pozemků parc. č.:
427/23 – lesní pozemek, výměra 2756
m², 427/5 – lesní pozemek, výměra
4570 m², 429/1 – orná půda, výměra
1269 m², 433/2 – ostatní plocha, neplodná půda, výměra 655 m², 433/9 –
ostatní plocha, neplodná půda, výměra
1271 m², celková výměra 10.521 m²
v k.ú. Bohumilice. Ke směně byly nabídnuty pozemky parc. č. 317 o výměře 1921 m² a pozemek parc. č. 352/33
o výměře 8884 m² v k.ú. Bohumilice.
Celková výměra – 10.805 m².
• Pronájem zpevněné plochy parc. č.
1150 o výměře 331 m² a pronájem

2 garáží na pozemku parc. č. 1149
o výměře 45,5 m² v k.ú. Klobouky
u Brna. Pozemky včetně garáží budou pronajaty Českou poštou, s. p., za
ceny: pozemek parc. č. 1150 – 16.550,Kč/rok a pozemek parc. č. 1149 včetně
2 garáží – 19.400,- Kč/rok. Nájemné
bude hrazeno od 1. 1. 2017 a město
bude vymáhat úhradu za užívání těchto prostranství 3 roky zpětně.
Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č.
042591/17/OSV z prostředků Jihomoravského kraje pro rok 2017 ve výši
23.900,- Kč.
Vypracování studie odpadového hospodářství města Klobouky u Brna, studii zpracuje Institut cirkulární ekonomiky, z. ú., Brno-Zábrdovice, Cejl 37/62,
za dohodnutou cenu ve výši 39 tis. Kč
bez DPH.
Následující opatření pro vydávání občasníku Větrný mlýn: zjednodušení formátu výtisku – A2, zrušení barevného
obalu s tím, že takto upravený výtisk by
se doručil do každého domu.
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•

•

•

Zastupitelstvo města neschvaluje
• Použití předkupního práva na rodinný
dům č.p. 423 ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na parc. č. 890/16 ve vlastnictví
•
města Klobouky u Brna.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Rozpočtové opatření č. 6/2016.
• Petici podporující výstavbu dětského hřiště v parku za budovou zámku
v Kloboukách u Brna; petice byla předána na zasedání ZM dne 10. 11. 2016
zástupcem petičního výboru p. Stanislavem Ivičičem. Zastupitelstvo města
konstatuje, že pro zbudování dalšího
dětského hřiště není lokalita zámec- •
kého parku vhodná a bude vytipováno
nové místo.
• Zprávu finančního výboru č. 5/2016
a plán práce na rok 2017.
• Zprávu kontrolního výboru – kontrola
hydrantů a plán práce na rok 2017.
•
24. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 12. 12. 2016
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Záměr na pacht pozemku parc. č. 1956
vinice o výměře 1007 m² v k.ú. Klobou•
ky u Brna.
• Záměr na pacht pozemků parc. č.
2492/5 a 2492/52 orná půda o celkové výměře 167 m². Záměr vyvěšen na
úřední desce od 14. 12. 2016 do 30.
12. 2016. Pozemek parc. č. 2492/21
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orná půda je používán jako příjezdová
cesta k ostatním pozemkům, tudíž není
určen k pronájmu.
Pacht na pozemky vinice Pod Plunary o celkové výměře 8207 m² v k.ú.
Klobouky u Brna a parc. č. 1845 orná
půda o výměře 1953 m² v k.ú. Klobouky u Brna. Pozemky budou k 1. 1. 2017
propachtovány s panem .....
Ukončení pachtu pozemků parc.
č. 2950/1, 2950/2, 2950/3, 2950/4,
2949/1, 2949/2 a 2949/3 (1/3 pozemků) – vinice Pod Plunary v k.ú. Klobouky u Brna dohodou k 31. 12. 2016 s …..
Záměr na směnu pozemků parc. č.
427/23 lesní pozemek, 427/5 lesní pozemek, 429/1 orná půda, 433/2 ostatní
plocha, neplodná půda a 433/9 ostatní
plocha, neplodná půda v k.ú. Bohumilice ve vlastnictví města, o celkové výměře 10.521 m². Bude směněn pozemek
parc. č. 317 o výměře 1921 m² a pozemek parc. č. 352/33 o výměře 8.884 m²
v k.ú. Bohumilice, ve vlastnictví pana ....
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330041187/002 pod názvem
„Klobouky u B. (17. dubna), rozš. kNN,
Palová“ se společností E.ON Distribuce,
a. s., v zastoupení E.ON Česká republika, s. r. o., za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, na pozemku
parc. č. 2458/32 v k.ú. Klobouky u Brna
zapsaném na LV č. 10001, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1040011638/002
pod názvem „Klobouky u B., úprava DS,
Nádeníčková“ se společností E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení E.ON Česká
republika, s. r. o., za účelem umístění distribuční soustavy – nového p.b.
a zemního kabelového vedení NN, na
pozemku parc. č. 1144 v k.ú. Klobouky
u Brna zapsaném na LV č. 10001, za
jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč.
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas se
týká inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc. č.
1456/2 v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví města, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 1216 ve vlastnictví pana
...
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas se
týká inženýrských sítí – výstavba nového p.b. a zemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1144 v k.ú.
Klobouky u Brna ve vlastnictví města,
k rodinnému domu na pozemku parc.
č. 1137 ve vlastnictví .....
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 038049/16/ORR uzavřené dne
2. 9. 2016, na realizaci akce Statické
zajištění zámku v rámci projektu Opravy zámku v Kloboukách u Brna.
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Uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu na provozní výdaje – ve
výši 27.104,- Kč včetně DPH na zabezpečení vchodu do budovy MěSOŠ,
a částku ve výši 44.760,- Kč včetně
DPH na zakoupení matrací pro lehátka.
Poskytnutí finančního daru ve výši •
3.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy se spolkem Malovaný kraj, z. s.,
Břeclav, na podporu vydávání nekomerčního časopisu Malovaný kraj •
v roce 2017.
Poskytnutí finančního daru ve výši
7.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s obecně prospěšnou společností
Domovinka Němčičky, o. p. s. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města
na dofinancování poskytovaných sociálních služeb v roce 2017.
Vyřazení 309 svazků krásné a naučné
literatury z fondu Městské knihovny •
Klobouky u Brna, knihy budou nejprve
nabídnuty k prodeji za cenu 5,- Kč/kus.
Bezplatný pronájem sokolovny Diakonii ČCE - Středisko Betlém, dne
19. 11. 2016.
25. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 29. 12. 2016

•

Rada města na základě zmocnění zastupitelstva města ze dne 10. 11. 2016
provádí rozpočtové opatření č.6/2016.
26. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 12. 1. 2017

Rada města schvaluje a souhlasí:
• Pacht pozemku parc. č. 1956 vinice o výměře 1007 m² v k.ú. Klobouky
u Brna, a to s účinností od 1. 2. 2017
panu ….. za nabízené pachtovné 1500,Kč/ha/rok. Záměr vyvěšen na úřední
desce od 14. 12. 2016 – 30. 12. 2016.
• Pacht pozemků parc. č. 2492/5 – část
o výměře 12 m² orné půdy a parc. č.
2492/52 orná půda o celkové výměře
117 m² v k.ú. Klobouky u Brna, a to
s účinností od 1. 2. 2017 společnosti
ROŽIVA, a. s., Kašnice 84, za nabízené pachtovné 2.500,- Kč/ha/rok.
Záměr vyvěšen na úřední desce od
14. 12. 2016 do 30. 12. 2016.
• Záměr na pacht pozemků parc. č. 1150
– zpevněná plocha o výměře 331 m ²
a pronájem garáží na pozemku parc. č.
1149 o výměře 45,5 m² v k.ú. Klobouky
u Brna.
• Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas
se týká stavebních úprav – zateplení
vnějšího pláště budovy, výměna oken

•

•

a dveří u rodinného domu na ul. Brněnská č.p. 315, na pozemku parc. č. 1254
ve vlastnictví paní ….. Úpravy zasahují
na pozemek ve vlastnictví města Klobouky u Brna, parc. č. 1253/2 v k.ú.
Klobouky u Brna.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka osobního výtahu do budovy ZŠ
a MěVG v Kloboukách u Brna“.
Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR na projekt „Obnova hřbitovní zdi v Bohumilicích“. Současně
schvaluje nabídku společnosti Regionální a rozvojová agentura Východní
Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín,
na zajištění činností spojených s přípravou a vyřízením žádosti. Cena za
podání žádosti o dotaci - 8.000,- Kč,
doplatek po zisku dotace - 15.000,- Kč.
Poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s Diakonií ČCE – středisko BETLÉM, Klobouky u Brna; příspěvek bude
poskytnut z rozpočtu města na dofinancování poskytovaných sociálních
služeb v roce 2017.
Nabídku p. Jana Křečka, Tvrdonice,
na zpracování a uveřejnění prezentace města v aplikaci Na kole i pěšky, za
cenu 8 tis. Kč bez DPH.
Vyřazení 780 svazků naučné a krásné
literatury z fondu Městské knihovny
Klobouky u Brna z důvodu opotřebení, knihy budou nejprve nabídnuty příspěvkovým organizacím města.
27. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 28. 2. 2017

Rada města schvaluje a souhlasí:
• Revokaci usnesení záměru na pacht č.
5/17/26RM ze dne 12. 1. 2017.
• Záměr o pronájem prostor na pozemku
parc. č. 1150 – zpevněná plocha o výměře 331 m², a pronájem garáží na pozemku parc. č. 1149 – garáže o výměře
45,5 m² v k.ú. Klobouky u Brna.
• Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas se
týká stavebních úprav – zpevnění předzahrádky zatravňovacími dlaždicemi,
s tím, že v případě potřeby bude městu Klobouky u Brna umožněn vstup na
pozemek, a zateplení fasády u rodinného domu na ul. Kašnická 587/10 na
pozemku parc. č. 1494/1, ve vlastnictví
pana ..... Úpravy zasahují na pozemek
ve vlastnictví města Klobouky u Brna,
parc. č. 1473/1 v k.ú. Klobouky u Brna.
•
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas
se týká inženýrských sítí – vodovodní
a plynová přípojka, a stavebních úprav
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– sjezd na místní komunikaci, u rodinného domu na ul. Starohorská na pozemku parc. č. 270/2 v k.ú. Klobouky
u Brna, ve vlastnictví ..... Úpravy zasahují na pozemek ve vlastnictví města
Klobouky u Brna, parc. č. 259/1 v k.ú.
Klobouky u Brna. Přípojky budou provedeny protlakem pod komunikací.
Pokácení dřeviny (ořešák) rostoucí na
pozemku parc. č. 1455/1 na ulici J. A.
Komenského ve vlastnictví paní .....,
a ukládá náhradní výsadbu 2 ks dřevin
na pozemcích parc. č. 1455/1.
Výroční zprávu MěVG za rok 2016 včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování
dotací, výroční zprávu ZŠ za rok 2016
včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování dotací, výroční zprávu MěSOŠ za
rok 2016 včetně zprávy o hospodaření
a vyúčtování dotací, výroční zprávu MŠ
za rok 2016 včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování dotací.
Převedení hospodářského výsledku
MěVG do rezervního fondu ve výši
1.571,- Kč a tvorbu investičního fondu
MěVG ve výši odpisů 38.026,00 Kč,
účetní závěrku MěVG za rok 2016.
Převedení hospodářského výsledku
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
60.024,78 Kč a tvorbu investičního
fondu MěSOŠ ve výši odpisů 40.608,Kč, účetní závěrku MěSOŠ za rok
2016.
Převedení hospodářského výsledku ZŠ
do rezervního fondu ve výši 89.144,10
Kč a tvorbu investičního fondu ZŠ ve
výši odpisů 45.146,- Kč, účetní závěrku
ZŠ za rok 2016.
Převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve výši
1.117,23 Kč a tvorbu investičního fondu MŠ ve výši odpisů 5.136,- Kč, účetní
závěrku MŠ za rok 2016.
Poskytnutí finančního daru ve výši
3 tis. Kč nadačnímu fondu Gaudeaumus při Gymnáziu Cheb, Nerudova
7, na podporu XXV. ročníku dějepisné
středoškolské soutěže gymnázií České
a Slovenské republiky.
Poskytnutí finančního daru ve výši
9.300,- Kč a uzavření darovací smlouvy se spolkem Girasole, sdružení pro
pomoc a rozvoj, z. s., 693 01 Hustopeče, Dukelské nám. 1419/22, příspěvek
bude poskytnut z rozpočtu města na
dofinancování poskytovaných sociálních služeb v roce 2017.
Cenovou nabídku společnosti EuroEnergo, s. r. o., Nad Zámkem 1072/6,
641 01 Třebíč, na vypracování energetického posudku veřejného osvětlení ve městě Klobouky u Brna – RVO1
a přípravu dokumentů k podání žádosti
za nabízenou cenu ve výši 24 tis. Kč
bez DPH.
Vyhlášení výběrového řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu na zpra- •
cování projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti, zpracování podání
žádosti o dotaci a administraci dotačního titulu pro akci „Klobouky u Brna – •
sběrný dvůr“.

Sazebník úhrad za poskytování infor- Rada města neschvaluje:
mací dle zákona 106/1999 Sb., o svo- • Uzavření dohody o vymezení školského
bodném přístupu k informacím s účinobvodu spádové mateřské školy s obcí
ností od 1. 3. 2017.
Kašnice. Rodiče dětí bydlících v obci
Termín zápisu dětí do Mateřské školy
Kašnice mohou o přijetí do MŠ Klobouv Kloboukách u Brna dne 5. 5. 2017.
ky u Brna žádat i nadále individuálně.

Město
Klobouky u Brna
Osobám se zdravotním postižením (od 27 let a výše) a seniorům, kteří se dostanou do tíživé sociální situace z důvodu
svého nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo
ztrátou soběstačnosti, nabízíme pomoc - pečovatelskou službu.

g) doprovod (např. k lékaři, na úřady atd. – a zpět) ...................
...................................................................... 120,- Kč/hod. *
h) praní a žehlení osobního prádla, příp. jeho drobné opravy ...
............................................................................. 50,- Kč/ kg
i) praní a žehlení ložního prádla, příp. jeho drobné opravy ........
............................................................................. 50,- Kč/ kg

Poskytujeme tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ....
...................................................................... 120,- Kč/hod. *
b) pomoc při osobní hygieně .......................... 120,- Kč/hod. *
c) dovoz nebo donáška jídla:
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS ........
.................................................................... 10,- Kč/úkon
- pro obyvatele místní části Bohumilice ........... 15,- Kč/úkon
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid) .............
.........................................................................60,- Kč/hod. *
e) nákupy a pochůzky ........................................ 120,- Kč/hod. *
f) velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.) .... 100,- Kč/úkon

Pokud poskytování úkonů označených*, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území
města Klobouky u Brna a v místní části Bohumilice v domácím
prostředí klientů v pracovní dny od 7,00 do 15,30 hodin.
Bližší informace o poskytování služby poskytneme na Městském úřadě Klobouky u Brna, kancelář sociálních věcí, tel. 519
361 581.
Pečovatelská služba města Klobouky u Brna je v roce 2017
finančně podporována Jihomoravským krajem.

Půst se může podobat cestě pouští,
cesta zde však nekončí
Život někdy přirovnáváme k cestě. Na
každé cestě jsou různé úseky. Někdy jdeme
krajinou úrodnou, nebo si plni sil prozpěvujeme cestou lesem, kolem jezer a hor. Jindy nás cesta zavede na rovinu, kde cesta
ubíhá snadno, ale pomalu, protože se obzor nemění. V životě procházíme různými
krajinami. Tu se nám jde lehce, jindy zase
síly ubývají, musíme se zastavit a odpočinout. Co platí o našem putování světem,
platí i o našem putování duchovním. I zde
procházíme jak krajinami úrodnými, tak pustými. Při bedlivějším pohledu nás však i krajina pustá může něčemu naučit.
Velikonočním svátkům předchází postní
období, které se dá přirovnat k cestě pouští.
Na poušť zavedl Duch Boží Ježíše, aby se
zde 40 dní modlil a postil. Ježíš zde zakusil
pokoušení, došel na hranici svých sil a přece
odolal. Zkušenost pouště ho tak nakonec posílila. Cesta pouští proměňuje a vede k životu. Možná nám poušť leccos vezme. Tím
nás však promění. Na poušti se nemáme zabydlet. Cesta k dobrému cíli však vede právě
tudy, a tak se poušti nemůžeme vyhnout.
A tak jsme zde. Na poušti. Rozhlížíme
se. Příjemné sluníčko se mění v nelítostný

žhavý kotouč, který z nás vysává sílu. Kolem prázdno, kam až člověk dohlédne.
Abych se postila, nemusím jít přímo
na poušť. Při půstu nacházím poušť sama
v sobě. V půstu jsem vystavena pocitům
pouště, vnímám svou vlastní vyprahlost.
Je tu ticho, není tu moc rozptýlení. Jsem
tu sama se sebou, s tím, co je ve mně,
ale také s tím, který je nade mnou. Pocit hladu se snažím přijímat, ale nechci,
aby mne ovládal. Co jiného než jídlo mě
sytí? Co jiného mi přináší uspokojení a radost? Mé myšlenky na duchovno odbíhají
k představám dortů, pečínek, svíčkové.
Sním o jablku, kterého si běžně ani nevšimnu. Jak asi chutná? Jak voní? Raději
nemyslet.
Po několika dnech si na poušti zvykám
a mohu se rozhlédnout kolem sebe. Jsou
tu kameny, je tu písek, když se zaměřím
a zaostřím zrak, najdu i zde nenápadné
rostliny, život. I poušť je krásná. Není to
tak, že by tu nic nebylo. Jen jsem to musela najít. Jsem tu, abych si všímala i malých
známek života. Když se postím, nacházím
po čase drobné kvítky i ve vlastní poušti.
Třídím myšlenky, které mi jdou hlavou.
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Učím se je rozlišovat. Mám více času. Kdo
se vzdal jídla, nemusí vařit a nakupovat.
Kdo přestal surfovat na internetu, může
si vychutnat procházku, četbu knihy nebo
poslech hudby. Kdo rezignoval na přejídání a na sladkosti, ušetří peníze, s kterými může podniknout něco dobrého. Půst
nevede k utrpení, ale k dobré péči o sebe
a druhé. V půstu zjišťuji, co mi opravdu
dělá radost a co mi naopak v životě překáží a dobrému životu brání. Po půstu mi
tato zkušenost pomáhá začít znovu, třeba
trochu jinak a nově. Půst mi dodal sebedůvěru, že to s pomocí Boží dokážu.
Na konci půstu slavíme Velikonoce
- příběh spásy. To je ten dobrý cíl naší
cesty pouští. Spása, to je osvobození,
uzdravení, obnova vztahů k sobě, k lidem,
k Bohu – začátku a cíli všeho stvoření.
O Velikonocích slavíme nový život, který
zvítězil nad smrtí - vzkříšení. Půst nám pomáhá připravit se, abychom tento svátek
mohli opravdu prožít. Pomáhá nám k hlubšímu porozumění a pochopení smyslu
Velikonoc. Obnovuje v nás lásku k životu
a k Tomu, který je původcem života.
Martina Zuštinová

Svátky a významné dny
Duben
v tento den pod rozkvetlou třešní celý rok krásná a přitažlivá.
je měsíc velmi bohatý na lidové zvyky a obyčeje, zvláště
Již tradičně se tak v první májový den desítky zamilovaných
když do tohoto jarního měsíce spadají Velikonoce.
líbají pod tímto stromem, aby tak dostály zlidovělým obyčejům.
Proto ani Vy nezůstávejte svým drahým polovičkám nic dlužni.
Všeobecně je 1. duben – apríl – spojen s různými vtípky
S tímto obdobím je spojena i tradice stavění májky. V předa žertíky, na které se každý snaží nachytat své příbuzné a zná- večer 1. máje se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby uřízli
mé. A pak už nastává pašijový týden – Květná neděle, Modré co nejvyšší stromek a vyrobili z něj do rána staročeskou májnebo Žluté pondělí, Šedivé úterý, Škaredá, Sazometná, Černá ku (tradičně symbolem jara bývá bříza), kterou ozdobí pentlemi
nebo Smutná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, a staví ji pod okny svých děvčat. Nejstarší známý doklad o staVelikonoční neděle a pondělí. O tomto se již nebudu rozepiso- vění máje pochází z roku 1422, kdy za její postavení dostal chlavat, protože zvyků a obyčejů bylo moc a o mnohých jsem se již pec jako odměnu dívku za ženu.
zmiňovala.
První květen je u nás také vyhlášený dnem pracovního klidu.
Velikonoce jsou svátky pohyblivé, Velikonoční neděle je Význam tohoto dne spočívá v připomenutí svátku práce – upovždy následující neděli po prvním jarním úplňku. To znamená po míná na vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne
úplňku, který nastane po 21. březnu. Letos vychází Velikonoční 1. 5. 1886.
pondělí na 17. duben. Vraťme se však do doby, kdy je slaviDruhou neděli v květnu si již pravidelně připomínáme svátek
li Slované. Jak přesně takové slovanské Velikonoce vypadaly, Dne matek. Jedná se o mezinárodní svátek, který vychází z různevíme, ale některé zvyky se dodržují dodnes a každý je zná. ných tradic. Původ svátku najdeme už ve starověkém Řecku,
Slovanský je už i samotný název jarních svátků, kterým se říkalo kdy se slavil svátek plodnosti a matek spojený s uctíváním po„Velké noci“, ale často byly označovány též jako „Červené svát- hanské bohyně Rhe (Kybelé), matky bohů. Dalším projevem byl
ky“, a to podle barvy vajec, která se barvila výhradně červeně. v 16. století Mothering sunday (ve volném překladu mateřská
Za pohanských časů byla vejce vkládána do hrobů, nalezena neděle), šlo o křesťanský svátek, kterému byla určena čtvrtá nebyla i v místech posledního odpočinku přemyslovských knížat. děle od počátku půstu. Den matek se u nás poprvé slavil v roce
A překvapivě známe i nejstarší skutečnou kraslici. Ta pochází 1923 a zasloužila se o něj dcera presidenta Masaryka – Alice.
z pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách. Jedná se o červené vej- Nezapomeňte i Vy svým maminkám poděkovat za péči o Vás
ce zdobené geometrickými ornamenty. V našich Velikonocích se kytičkou či sladkostí.
snoubí jak pohanské, tak křesťanské tradice.
Na poslední dubnový den, tedy 30. 4., se na obranu proti
čarodějnicím pálily ohně a rituál pálení čarodějnic patří k popu18. květen – Mezinárodní den muzeí
lárním českým lidovým zvykům dodnes. Zvyk upalovat čarodějMezinárodní rada muzeí ustanovila tento den v roce 1977
nice je pozůstatkem pohanských rituálů. Dnes už je pro lidi spíše s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji
zábavou.
celosvětové společnosti. V České republice je oslava MDM tradičně spjata s pořádáním Festivalu muzejních nocí a vyhlašováním ceny Gloria musealis. První muzejní noc u nás proběhla 5.
Květen
června 2004 současně v Praze a Brně. V Praze ji organizovalo
V dávných dobách byl 1. máj spojován i s různými pohanský- Národní muzeum, v Brně pořádala akci Moravská galerie.
mi tradicemi. Například dle lidového zvyku bude žena políbená
Marie Vlčková

Velikonoce
My, křesťané, neprožíváme celý rok jen všedně a každý
sedmý den neděle. Dvoutisíciletý život církve přinesl v něm dva
okruhy, vánoční a velikonoční. Na Vánoce se duchovně připravujeme čtyřtýdenní dobou adventní, která shrnuje dobu před
příchodem Krista na tento svět v jejím očekávání a naději. I tak
nejsou pro nás Vánoce největšími svátky roku, jak je to vidět
ve světě necírkevním.
Pro nás jsou největšími svátky roku Velikonoce, které zakladatel křesťanství dovršil tím, že spojil svůj život vtěleného
Božího Syna s životem nás lidí a především křesťanů. Vydal se
za nás, podobně, jako se lidé za sebe vydávají. (Což už obřadně začíná být stále řidší skutečnost.) Novou a věčnou smlouvu,
kterou s námi uzavřel při své poslední večeři a my s ním skrze
svůj křest, zpečetil svou krví, jak to bylo v jeho době zvykem,
protože lidé většinou neuměli psát, a ještě ukázal, že jeho
láska, Boží láska, je silnější, než smrt. A to je jeho Vzkříšení.
A protože se to vše stalo pro nás, dodává nám to radost a naději, že to, co se stalo s ním, stane se i s námi, jeho tělem tajemným, jak církev nazývá apoštol Pavel a tedy první křesťané.
A proto se také na tuto dobu duchovně připravujeme, tentokrát
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čtyřicetidenní dobou postní. Nepočítají se do této čtyřicítky neděle. Tato postní doba je také nazývána dobou pokání, což
ale neznamená, že v této době neprožíváme radost. Zrovna
tak jako v padesátidenní době velikonoční nepouštíme ze zřetele myšlenku pokání. Ono se to nijak nevylučuje. Je to jako
v běžném lidském životě. Někdy se nás zmocňuje radost, jindy
přijde smutek.
Je to tak i v přírodě. Po zimě, ve které důsledkem mrazů
tuhne i život rostlinný, /ale i sníh jim dá na chvíli sváteční oblek/, přijde jarní oteplení a závody všech rostlinných druhů, který z nich bude první na sluníčku a co nejkrásnější. Každoročně
to všichni sledujem, jako by to bylo poprvé. A je to dobře, když
člověk umí žasnout, když si uvědomuje, že on sám není středem světa, ale jeho součástí. A nemáme se za co stydět, vždyť
těch jarních zázraků je u nás nesčetně. Všechny by měly být
důvodem naší radosti, optimismu a zdrojem naší lásky. Protože v té jsme nezastupitelní. A dnešní svět, myšleno celosvětově, ji potřebuje víc než cokoli ostatního. Kéž by ji chtěl každý
na svém místě kolem sebe rozdávat!
František Trtílek

Velikonoční obřady a bohoslužby v kostele sv. Vavřince:
Zelený čtvrtek 13. 4. v 19.00 hod
Velký pátek 14. 4. v 15.00 hod
Bílá sobota 15. 4. v 19.00 hod
Neděle velikonoční v 7.30 hod
Pondělí velikonoční v 7.30 hod

Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí
…je název nově vydané útlé publikace,
jejímž autorem je Josef Babáček. Kniha se
rodila několik roků, protože shromáždit informace o 14 lidech, hrdinech, kteří se postavili na odpor nacistické nadvládě, byla
práce mravenčí. Výsledek stojí za to.
Příběhy 14 obyčejných lidí a jejich neobyčejného hrdinství: Otakar Nedbal, úředník důchodového úřadu v Kloboukách,
Josef Mrkvica, úředník okresního úřadu
v Kloboukách, Alfons Kavalec, pracovník
na celním pracovišti v Kloboukách, Jaro-

slav Kux, Ludvík Wolf a František Pacák,
učitelé na kloboucké škole, Pavel Krupička z Morkůvek, odborný učitel ve Ždánicích, František Herlík, úředník důchodové
kontroly v Kloboukách, Jaroslav Trumpeš
z Klobouk, JUDr. František Čermák, úředník a advokát v Židlochovicích, Jan Škrha
z Brumovic, financ na důchodovém úřadě
v Kloboukách, Tomáš Pažebřuch z Velkých Hostěrádek, Ferdinand Žanda z Velkých Hostěrádek, Josef Richter, úředník
důchodové kontroly v Kloboukách.

Úvodní i závěrečné slovo publikace napsal Jan Horák z Boleradic, poslední odstavec vystihuje nejlépe smysl této knihy:
„Publikace zobrazuje neblahé události,
které ovlivnily životy našich krajanů. Regionální dokumenty mají ten nejpřímější vypovídající účinek a dovedou nejpřesvědčivěji
varovat i burcovat“.
Publikace vyšla v nákladu 300 kusů
a je možno ji zakoupit v drogerii Pavla Volka za 140 Kč.
Dana Bobková

Okénko do staré kroniky 1
•
•

Některé události, které kronikář K. J. Bukovanský zaznamenal
v III. dílu kroniky z roku 1932:
• 1817 byla velká bída
• 1818 bylo velké množství myší, zkazilo úrodu docela, selo se
podruhé
• 1834 bylo velké sucho, mnoho studní vyschlo docela
• 1834 bylo pozorovati zemětřesení
• 1847 nastal zde veliký hlad. Chudý lid umíral hladem. Také nastala krutá zima, takže u nás i v okolí mnoho lidí pomrzlo.
• 1861 v okolí klobouckém byla veliká povodeň, která pole níže
ležící pobrala a nížiny náplavou zanesla. Při tom se 3 lidé utopili, z nichž jeden z Morkůvek a mrtvola se dosud nenašla.
• 1904 bylo hrozné parno, u nás nepršelo 56 dní, v Čechách nepršelo přes 80 dní. Potoky, řeky, ano i všechny studny u nás vyschly, nastal nedostatek pitné vody. Na polích všechno uschlo.
• 1925 vydlážděno bylo znovu náměstí kamenem z Lulče

•
•
•
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1927 pořízena byla elektrifikace Klobouk nákladem 585 559 Kč
1927 byla postavena nutně potřebná betonová zeď pod kostelem v Příhoně, která stála 27 883 Kč
1927 vzteklý pes pokousal 6 osob (dětí) a více psů. Děti poslány byly k léčení na Paslérův ústav do Prahy. Vzteklý pes byl
četnictvem zastřelen.
prosinec 1927 velká zima, teploměr ukazoval 18 st. C pod nulou
1927 velká povodeň v Kloboukách 27. července

•

•

•

•

únor 1928 v noci z 27. na 28. února vloupalo se pět lupičů do
zdejší občanské záložny, kde bylo právě 38 000 Kč. Lupiči vnikli do kanceláře oknem, ale byli vyplašeni a utekli. Pokladna byla
již navrtaná. Lupiči unikli autem.
24. 10. 1935 vyhořel domek č. 427 Pavla a Alžběty Zajíčkových. Domek nacházel se těsně u posledního větřáku klobouckého, a jelikož vyhořel do základů se vším obsahem, nebyl více
postaven. Pohořelí utrpěli škodu 20 000 Kč, shořelo jim všechno, 2 prasata, 42 králíků, drůbež, obilí, sláma.
1935 v Kloboukách bylo uzavřeno 12 sňatků, narodilo se
25 dětí, zemřelo 29 osob, z nich na srdeční vadu 2, na sešlost
věkem 9, na tuberkulózu 2, mrtvicí 1, zkornatění cév 2, sebevraždou 1. Nestarší muž je 89letý Vavřín Wala, zemřel 1935.
1936 proběhla oslava zvolení nového prezidenta E. Beneše.
Před spořitelnou řeční Dr. O. Horáček, v civilu V. Boček. Byla
vztyčena státní vlajka.
Z kroniky K. J. Bukovanského 1932 vybrala Dana Bobková,
foto použito originál z kroniky

Okénko do staré kroniky 2
Řemesla a cechy Kloboucké
V našem městečku Kloboukách odedávna provozovala se různá řemesla, avšak jen
pro potřebu vlastní a nejbližšího okolí a žádné řemeslo nevyšinulo se na ten stupeň,
aby výrobky jeho se vyvážely na cizí trhy.
Nejstarším cechem v Kloboukách byl cech
obuvnický, založený v polovině 18. století.
Roku 1801 založen byl cech krejčovský, ku
kterému přidružili se v roce 1802 kováři, koláři, bednáři, zámečníci a stolaři, tvořivše takto jediný cech v celém okresu Klobouckém.
I ostatní živnostníci přistoupili posléze k tomuto společnému cechu. Roku 1834 povolilo
moravské gubernium, že se mohou zámečníci, kováři, bednáři, stolaři, tesaři a koláři od
společného cechu odloučiti. Toliko 3 sedláři,
1 pekař, 1 zedník, 2 provazníci a 1 mlynář
museli při cechu krejčovském zůstati, poněvadž k utvoření tohoto nového cechu musel
cech krejčovský polovici majetku vyplatiti.
Ku klobouckým cechům náleželi i řemeslníci z vůkolních osad, jichž mnoho nebylo.

Tu a tam některý obuvník, krejčí, stolař, tesař, zedník a kovář. Všichni scházeli se několikrát za rok v cechu Klobouckém.
Jméno cech pochází od znamení čili cejchu, kterým se jeden cechovní spolek lišil od
druhého. Toto znamení bylo na praporci, na
cechovní korouhvi v kostele, na pečeti, na
svících, na různých odznacích a na jiných
předmětech cechovních. Cechy povstaly ve
středověku, kdy povstala též města. Členové
cechu vyvolili si některého světce za svého
patrona, oblíbili si buď kapli, neb oltář k bohoslužbě, slíbili si podporu v nouzi a konečně pohřební průvod. Cech spravovali starší
mistři a sluli cechmistry. Volili je členové
cechu a městští konšelé volbu schvalovali.
Ve věcech sporných rozsuzovali cechmistři
a pokutou byl obyčejně vosk neb i peníze.
Každý cech měl pokladnici, ve které uloženy
byly cechovní peníze, privilegie, různé listiny,
zápisní knihy a cechovní pečeť.
V čtvrtletních hromadách v cechovním

hostinci předsedal cechmistr. Při valné schůzi platívali cechovním řádem nařízený plat.
Kdo přišel do schůze pozdě, neb když někdo nepřišel, platil pokutu. Jakmile otevřela
se pokladna, byla hromada zahájena. Při
otevřené pokladnici bylo každému uctivě se
chovati. Kdo by byl mluvil, nejsa tázán, platil
pokutu. Kdo vyzradil cechovní jednání, byl
z cechu vyloučen. O přijetí mezi mistry rozhodoval celý cech, který nařídil, aby hlásící
se zjednal si právo domovní v obci a mistrovským kusem aby ukázal řemeslo. Cech také
určil, kolik tovaryšů a učňů mohl mistr držeti,
kolik díla smí urobiti a prodati.
Zemřel-li mistr neb jeho manželka, dítě,
byli všichni členové cechu povinni zemřelého doprovodit ku hrobu. Dostal-li učeň za
vyučenou, obdržel i tovaryšské jméno, které
mu mnohdy zůstalo za příjmení až do smrti.
Roku 1860 cechy přestaly.
Z nejstarší kloboucké kroniky K. J. Bukovanského z roku 1921 vybrala Dana Bobková

KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM KLOBOUKY U BRNA
Kalendář kulturních akcí květen – srpen 2017
1. 5. 2017

Tradiční kloboucký jarmark a doprovodné akce

8. 7. 2017

Vyjížďka veteránů do Klobouk – akce se uskuteční v odpoledních hodinách na zámeckém nádvoří zaplněném auto/moto veterány

12.-13. 8. 2017 Svatovavřinecké hody
26. 8. 2017

Odehrávky hodů
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Betlém představuje projekt výstavby nového Betléma
Jednou z nepřehlédnutelných staveb v Kloboukách je zcela určitě krásná
a mnohými lidmi obdivovaná Odstrčilova
vila v Císařově ulici 27 (č.p. 394), která již
27 let poskytuje domov dospělým lidem
s těžkým tělesným postižením a kterou
provozuje středisko evangelické Diakonie
BETLÉM.
Za prostory Odstrčilovy vily a přilehlého areálu jsme velice vděční, ale provoz
domova a potřeby jeho obyvatel narážejí
od počátku na určité mantinely, které budova (původně rodinná vila) z počátku 20.
století má. Vždy jsme se snažili v rámci
možností řešit prostorové a technické nároky provozu dané sociální služby velmi
citlivě k původní budově, tedy co nejméně
zasahovat do jejích dispozic a celkového vzhledu. Delší dobu již ale víme, že je
třeba hledat pro celý domov nové řešení
odpovídající současným standardům sociálních služeb a potřebám jejich uživatelů.
V současné době například dva z obyvatel bydlí v malém domku na ulici Brněnská, odkud musí v každém počasí přecházet do vily na jídlo, společné aktivity
apod. Pro žádané a hojně navštěvované
doprovodné služby ergoterapie a masáží
využíváme tzv. sklepy, což vyžaduje rovněž přejíždění venkem za každého počasí
a v každou roční dobu. Výtah, který je pro
zdolávání víceúrovňové budovy nutností,
je umístěn rovněž venku, i když přístup do

něj je alespoň zastřešen. Vedle Domova
pro osoby se zdravotním postižením má
Betlém vyčleněno také jedno lůžko pro
pobytovou odlehčovací službu, která je
formou krátkodobých pobytů určena lidem
s různým zdravotním postižením a seniorům. Protože se jedná o velice žádanou
službu, rádi bychom její kapacitu zvýšili,
což nám ale současné prostory neumožňují.
Proto se chceme pokusit získat finanční prostředky z fondů EU na vybudování
nového Domova Betlém v blízkém sousedství toho stávajícího. Konkrétně chceme
žádat o finanční podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP),
a to v nejbližší výzvě na rozvoj infrastruktury sociálních služeb. V současné době vrcholí práce na architektonické studii a stavebním projektu, abychom mohli v daném
termínu podat žádost o finanční podporu
projektu a ještě předtím žádost o územní
souhlas a stavební povolení. I když dopředu nemáme nic jisté, bez projektu a stavebního povolení se neobejdeme.
A jak tedy vypadá náš „sen“ o novém
Domově Betlém, jenž vzniká ve spolupráci
s architekty ze společnosti DIMENSE, v. o.
s., a s projektanty z firmy Ateliér 99? Nová
třípodlažní stavba navazuje těsně na boční opěrnou zeď sklepů a svými severními
„zády“ přiléhá k okraji lesoparku. Dvě křídla stavby se sedlovými střechami se pak

Celkový pohled na nový Betlém
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vysunují dopředu na jih, za sluncem (starší
domek č.p. 329 stojící u současné brány
do areálu Betléma by musel nové stavbě
formou demolice ustoupit). V přízemí nového domova budou garáže, vstupní hala,
technické místnosti jako kotelna, prádelna,
sklady, dále kancelář vedoucího a sociální
pracovnice, šatna pro pracovníky domova
a nové prostory pro ergoterapii a masáže.
Druhé a třetí nadzemní podlaží pak budou
sloužit jako dvě samostatné domácnosti,
každá z nich pro 6 stálých obyvatel a minimálně pro 1 hosta na odlehčovací službě.
Každá domácnost tak obsahuje: v západním křídle budovy společnou kuchyň s jídelnou a velkým obývacím pokojem, ve
východním křídle 6 ložnic, koupelny, WC
a malou garsonku pro poskytování odlehčovací služby. Všechna podlaží budou propojena výtahem a schodištěm. Koncepce
nového Domova Betlém vychází z našich
dlouholetých zkušeností a je v souladu
s platnými standardy Ministerstva práce
a sociálních věcí pro pobytové sociální
služby.
Pokud se vše podaří, tj. pokud náš
projekt získá potřebnou finanční podporu IROP ve výši 95% uznatelných nákladů, tak by se obyvatelé Betléma mohli do
nového domova stěhovat začátkem roku
2020. Prosíme, držte nám palce, ať se to
podaří.
Petr Hejl

Máme rádi Klobouky
Jarní úklid
V neděli 5. března proběhla akce s názvem Jarní úklid. Je po zimě a sníh odkryl
nastřádaný nepořádek, ke kterému se nikdo nehlásí. Na oblíbených procházkových
trasách je co pár kroků nějaká PET láhev,
sáček od bonbónů nebo igelitové sáčky pokrývající keře a koruny stromů.
Sešlo se kolem dvaceti dobrovolníků,
kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Jedna
skupina šla přes plácek kolem kaple sv. Barbory a dále do lesa. Druhá po ulici Dlouhé
cestou k rozcestí „U Boroviček“. Třetí pak
ulicí Sklepní, ke kříži ve Starých horách a
kolem vysílače nad silničáři. Všechny tyto

skupiny měly sraz na Staré osadě, odkud
pokračoval úklid kolem vinohradů až k Větrnému mlýnu.
Čtvrtá skupiny vyjela směrem na Bohumilice, kde bylo dle informací ze stránek
http://www.uklidmecesko.cz hlášeno několik černých skládek. Podařilo se uklidit dvě
ze čtyř.
Akce trvala od 15:00 až do 18:00. Za tuto
dobu bylo posbíráno odpadu do více jak 100
pytlů o objemu 120 litrů, pro představu pět
vrchovatých přívěsných vozíků. Naloženy
a vyvezeny byly i větší věci jako například televize, části postele, přední části auta a více

Děkujeme lidem, kteří se starají o to,
aby byly Klobouky krásnější.

jak 15 ks pneumatik. Zajímavostí bylo i pohozené nářadí, keříky oblečené do spodního
prádla, pytle plné oblečení a k nepochopení
všech zúčastněných i přímo naplněné a zavázané odpadkové pytle, které se někomu
nechtěly odnášet do kontejneru.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a dali tím
najevo, že jim není lhostejné znečišťování
jejich okolí. Díky veliké účasti je v plánu
i pokračování této akce, ke které se můžete přidat i Vy. Více informací na facebooku
události JARNÍ ÚKLID nebo na tel. čísle
734 419 247.
Honza Žerávek

TRADIČNÍ
KLOBOUCKÝ
JARMARK
v pondělí 1. května 2017 v době od
9.00 hod. v areálu zámku a na náměstí
Součástí jsou doprovodné akce, atrakce
pro děti, grilovaná kuřata aj.

Ozdobený mostek přes potok Myjavku v lednu 2017
foto: Dagmar Hrádková
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Každý, kdo má zájem o prodej
užitkového zboží, může se hlásit a získat
informace v Městské knihovně Klobouky
u Brna, tel. 519 361 576, 519 361 570,
e-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz
nebo podatelna@kloboukyubrna.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna
Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.zsklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč
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Není nutno…
Není nutno vyhrát, ale zúčastnit se a nepropadnout. S tímto předsevzetím jsme se
připravovali na letošní soutěž Robotiáda
2017. Jistěže jsme se nebránili myšlence
na umístění na čelních pozicích tabulky,
ale vsadili jsme na spolehlivost a vynechali
křečovitou touhu po vítězství stylem „Hop,
nebo trop“. Jak se nám tato taktika vyplatila, je vidno v dosažených výsledcích.
Robotiáda se konala již tradičně v areálu Vida centra. Tentokrát s rekordním počtem účastníků. Do pěti soutěžních kategorií bylo přihlášeno celkem 70 týmů z celé
republiky, včetně Slovenska. Soutěž robotů
ze stavebnice Lego byla vypsána v pěti kategoriích:
Čára – robot musí jet bez zásahu soutěžícího po černé čáře na bílém podkladě
a zastavit v měřícím tunelu. Robot nesmí
čáru opustit. Vítězem je nejrychlejší robot.
Sprint – robot musí projet 12m dlouhou
a 0,8m širokou dráhu bez zásahu soutěžícího a zastavit v brzdné zóně dlouhé 5m.
Robot nesmí sjet z dráhy, ani v brzdné
zóně.Vítězem je nejrychlejší robot.
Dálkový Medvěd – Na hrací ploše za
jednoduchým bludištěm je umístěn medvěd. Úkolem dálkově ovládaného robota je
z místa startu přijet pro medvěda a odvézt
ho zpět na startovní čáru.
Autonomní Medvěd – Podobně jako
Dálkový Medvěd, ale robot musí splnit úkol
bez zásahu soutěžícího.
Freestyle – Volná disciplína, kde robot
předvede cokoli zajímavého a poutavého
pro diváky.
Vzhledem k omezeným prostředkům
(máme k dispozici dvě programovatelné
kostky EV3) jsme se mohli zúčastnit pouze
dvou z nich. Po zralé úvaze jsme se rozhodli
pro Čáru a novou soutěž Sprint. Čáry jsme
se zúčastnili již počtvrté a tak jsme věděli, do čeho jdeme. Znali jsme časy většiny

Soutěžní robot pro Čáru

Soutěžní robot pro Sprint
soutěžících a rozhodli jsme se naladit robota
tak, aby spolehlivě absolvoval soutěž s tím,
že můžeme počítat s umístěním v první polovině tabulky. Vylosované startovní číslo „3“
nám nedovolilo moc taktizování. První jízdu
absolvoval robot úspěšně s velice pěkným
časem. Mnoho našich soupeřů nedojelo do
cíle, což zvyšovalo naše naděje na lepší
umístění. Absolvovali jsme ještě další dvě
předepsané jízdy, obě úspěšně. Náš tým se
umístil na krásném 5. místě s časem 50s,
z celkového počtu 27 zúčastněných týmů
v kategorii ZŠ. O tom, že bychom byli tvrdou
konkurencí i pro středoškoláky svědčí fakt,
že v kategorii SŠ se našly jen dva týmy s lepším časem, než je náš.
Soutěž ve Sprintu byla poznamenána
nefunkční časomírou na jedné dráze a následně i změnou pravidel soutěže během
závodu. Náš robot prokázal svoji spoleh-
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livost a absolvoval dvě soutěžní jízdy ve
velice dobrém čase. Překvapilo nás, kolika
soutěžícím se nepodařilo soutěž absolvovat, protože jejich roboti se nedokázali udržet na dráze. Náš tým získal 6. místo časem
5,37s ve smíšené kategorii ZŠ+SŠ, mezi
týmy Základních škol jsme byli třetí. Závodu
se zúčastnilo 47 týmů. O spolehlivosti našeho stroje svědčí i to, že ze 47 zúčastněných
absolvovaly úspěšně obě soutěžní jízdy jen
dva týmy, včetně našeho.
A kdo nás tak skvěle reprezentoval?
David Brychta, Ondřej Klement, Roman
Vognárek, Daniel Zich, David Klement, Kevin Brychta, Matěj Balga.
Spoustu dalších podrobnějších informací o soutěži najdete na webu: http://www.
robotiada.cz/
text a foto Jaroslav Pavlík
vedoucí robotického kroužku na ZŠ

klobouček 2

Vánoční Brno a podzemí
Vánoce se kvapem blížily, a tak jsme
se jeli „nadýchat“ vánoční atmosféry do
blízkého Brna. Prošli jsme si historické
centrum města, prohlédli si dřevěný betlém, obdivovali jsme majestátný vánoční
strom, zazvonili jsme si kouzelným zvonkem a doufali, že v duchu vyslovené přání
se nám vyplní.
Náš obdiv však patřil i podzemí pod
Zelným trhem, kam naše kroky také zamířily. S milou průvodkyní jsme se vrátili do
středověku- období, ve kterém bychom asi
žít nechtěli. Hladomorny, mučírny, klece
bláznů, tajuplná alchymie, život bez elektřiny jen s loučemi v nás vzbuzovaly respekt
i hrůzu.
Ale hodinová prohlídka podzemí utekla jako voda a my jsme se zase vrátili do
současnosti. Navíc do období, které máme
všichni tak rádi- adventu a vše krásné, co
je s ním spojeno.
Ivana Kozmanová a 4.A

Napsaly děti...
Každým rokem jezdí žáci naší školy lyžovat do Němčiček.
Letos jsme měli výborné sněhové podmínky. Tento rok se kurzu
zúčastnilo skoro padesát nadšených lyžařů ze 3. -5. třídy.
První den proběhlo rozdělování do skupinek, od začátečníků
až po pokročilé. Lyžovali jsme na obou svazích. Úplní začátečníci na malém svahu s pásem, ale i ti brzy vyzkoušeli svah velký.
O přestávce jsme si vždy chvilku odpočinuli, snědli připravenou svačinu nebo si koupili občerstvení v místním bufetu. A pak
už se zase lyžovalo. Trénovali jsme na páteční závodní slalom,
kde vyhráli ti nejlepší, ale sladkou odměnu dostal každý lyžař.
V Němčičkách se nám všem moc líbilo a už se těšíme na
další lyžařskou sezónu.
Tereza Pokorná a Aneta Novotná, 4. A
...zima nám přála, sněhu bylo dost a dost. Sjezdovky byly
vždy výborně upravené a pádů bylo málo. Můžu říct, že lyžařský
areál v Němčičkách patří k mým oblíbeným cílům.
Matěj Petráš, 5.A

nás podle výkonnosti do skupin, každá skupina měla svého instruktora. Nejlepší byl Standa. Byl hodný a tak trochu srandovní.
A dny plynuly jako z vody. Naučili jsme se plno nového i s různými pomůckami na lyžování. Prostě to bylo všechno moc hezké!
Eliška Horáková, 5.A

...celý týden bylo nádherné počasí a také výhled na okolní
kopečky. První den každý předvedl co na lyžích umí. Rozřadili

Lyžování v Němčičkách
Letošní 10. ročník lyžařského výcviku v Němčičkách byl
vskutku výjimečný a plný rekordů. Příroda dětem nadělila opravdu parádní podmínky pro čím dál víc oblíbené sjezdové lyžování. Osmdesát centimetrů vysoká vrstva perfektně upraveného
sněhu na obou sjezdovkách nadchla nejen lyžaře z kloboucké
školy. Těm ani nevadily teploty hluboko pod bodem mrazu.
A tak rekordní počet dětí řádil týden mezi vinohrady. Úplní
začátečníci propadli kouzlu tohoto nádherného sportu, pokročilí
se jen utvrdili v tom, že jejich rozhodnutí naučit se lyžovat bylo
správné. I sluníčko rekordně svítilo a opalovalo naše tváře. A
hodnocení dětí?
Obrovská spokojenost a nadšení, trochu smutek, že týden
utekl tak rychle, ale také slib, že za rok se zde sejdeme znovu.
Ivana Kozmanová
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V kuchyňce
Umíte usmažit palačinky?
Děti ze 4. A už ano. V rámci výuky totiž navštívili školní kuchyňku a tomuto umění se naučili.
Společně nachystali těsto a každý sám si svoje dvě i tři palačinky usmažil. Někteří měli dokonce odvahu palačinku obracet
„ve vzduchu“ pomocí nadhození
pánvičky. Kupodivu žádná z palačinek neskončila na zemi, ale
v břichu dětí. A jak jim chutnalo!
To ale nebylo vše. S plnými
bříšky zasedli znovu ke stolům
a do svých slohových sešitů si
samostatně napsali pracovní postup výroby palačinek. Tak spojili teorii s praxí a moc se jim to
líbilo!
Ivana Kozmanová

Pexesové klání ve školní družině
Uplynulý měsíc únor byl v naší družině věnovaný
také zápolením ve hře pexeso.
Abyste vyhráli soutěž s pexesem, je potřeba mít
koncentraci, trpělivost a dobrou paměť. Zajímavé ale
je, procvičovat paměť s kamarády z družiny. Nejdříve
hrálo každé oddělení samostatně. Nakonec se odehrálo finále. Nejlepší borci měli až 28 vítězství. A zde jsou
výsledky:
1.místo: Adélka Krupicová
2.místo:Dianka Hroudná
3.místo:Daneček Effenberger
A jedno doporučení pro všechny. Pexeso je zajímavá
hra, pokuste se vyzvat své přátele i rodinné příslušníky
a zpestřit si třeba březnový podvečer.
Černá Bronislava
vychovatelka školní družiny
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„Záhady hlavolamů“
Na školním klubu při ZŠ klobouky u Brna se sešlo 38 kusů
hlavolamů nejrůznějších tvarů, typů a obtížnosti. U některých
stačilo jen řádnou dávku trpělivosti a člověk se výsledku dobral,
u jiných už sama konstrukce jakoby odporovala zdravému rozumu... „..to přece nemůže ani jít...?!“ Luštění probíhalo průběžně
celý měsíc a zúčastnilo se ho 30 soutěžících. Vítězové, kterým
se podařilo ovládnout nejvyšší počet hlavolamů, byli oceněni
pěknými cenami. Soutěž měla u dětí úspěch a už se těší na
další ročník... mnozí slíbili, že budou trénovat.
Mgr. Šárka Foretníková
Výsledková listina nejúspěšnějších luštitelů:
MÍSTO

Jméno

třída

počet vyluštěných hlavolamů

1.

Karolína Trlicová

5.A

33

2.

Gabriela Vránová
Eliška Horáková
Tereza Horáková

5.A
5.A
5.A

32

3.

Jakub Věchet

5.A

30

4.

Daniel Fanta

5.A

22

5.

Jakub Zelinka

5.A

20

6.

Aneta Veselá

5.A

17

7.

Vanessa Pilátová

6.A

16

8.

Zdeňka Věchetová
Eliška Petrášová

5.B
5.B

15

9.

Lukáš Tůma
Michaela Zoubková
David Hanzlíček

5.A
5.B
5.A

14

10.

Kristýna Koci

5.A
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Neposlušná písmenka
Koncem února si připravili žáci 4. B pro svoje mladší spolužáky ze školní družiny divadelní představení s názvem „Neposlušná písmenka“. Tento vtipný příběh vypráví o tom, co vše
může způsobit nařízení o přehození písmen „B“ a „C“ ve všech
textech. Jak si mohly děti vyzkoušet, hrát divadlo není vůbec
jednoduché a vyžaduje těžkou práci.
Po obsazení rolí (hrálo všech 16 žáků ze třídy) následovalo
pečlivé zkoušení, které ale žáky velmi bavilo a sami přicházeli
s nápady na vylepšení. V hodinách pracovních činností si vyrobil každý svoje písmenko, které při představení mělo důležitou
úlohu. Postupem času se zdálo být vše připravené a nachystané
a žáci se moc těšili na vystoupení. Těsně před představením
sice byla na některých znát lehká nervozita, ale ta s počátkem
vystoupení opadla.
Představení dopadlo výborně, prvňáčkům se divadlo moc líbilo a tleskali nadšením. O týden později se proto divadlo opakovalo pro prvňáčky, kteří premiéru neviděli. Čtvrťáky divadlo velmi
bavilo a nadšení bylo vidět při každé zkoušce. Velkou pochvalu
si zaslouží všichni žáci, nejvíc bych však chtěl ocenit hlavní role:
hlavní roli pana učitele výborně zahrál Jonáš Voráč stejně jako
velkou roli čítanky Nelly Pestlová.
Martin Vávra

Vystoupení pro malé i velké
Zima byla dlouhá, a tak si ji žáci ze 2.A krátili nácvikem básniček o zimě a malé pohádky O zmrzlém králi. Dětem ze školky
vyrobili andělíčky a před Vánocemi je přišli navštívit. Také u prvňáků a druháků sklidili velký potlesk. A protože se jejich vystoupení povedlo, vypravili se v 31.ledna k Domovu s pečovatelskou
službou. Připravili si pro naše babičky a dědečky papírové lyžaře, se kterými si můžou lyžovat aspoň v kuchyni po stole, když
je píchá v kloubech.
V hudební výchově se děti naučily písničku o meluzíně, ve
čtení přezkoušely celé představení, aby zdokonalily přednes,
a proto po vystoupení dostali zaslouženě sladkou odměnu. Svůj
projektový den: Babi, dědo, do toho! Zakončili ve škole krásným
pololetním vysvědčením.
text a foto Dagmar. Hrádková

Jak přišly květiny ke svému jménu?
Ukázka práce dětí z 2.A

letěla podívat ke kamarádce, když letěla
kolem konve. Zaslechla pláč. Koukla se
dovnitř a uviděla smutnou kytičku a pak
se zeptala: “Proč brečíš?“ „Já brečím,
protože nemám jméno.“ „ Tak já ti dám
jméno. Budeš se jmenovat konvalinka.“
A od té doby se kytička jmenuje konvalinka.
Anna Effenbergerová

Pampeliška
Jednou se sluníčko dívalo na svět pod
sebou. „Ach, ach, ach.“ vzdychalo, protože nemělo na světě žádnou kytičku, která by se mu podobala. Holčička Mína se
koukala na něj. V té námaze se snažila
vytvořit novou květinu. Dávala semínko
do díry s jiným semínkem. Zalila jej a potom čekala dva měsíce. Až se to stalo!
Petrklíč
Mína vynalezla novou květinu. Měla jméByl jednou jeden Petr a ten jednou nano pampeliška a podobala se sluníčku.
šel v lese klíč a ten klíč byl klíčem k zámMarkéta Nečasová ku. A ten Petr říká: „ Ten klíč vypadá nějak
divně.“ A ten klíč mu řekl: „ Kdyby mě naKonvalinka
šel někdo zlý, nikdy by se na Zem nevráByla jedna konev a ta konev měla lin- tilo jaro a léto. Byla by jenom zima!“ A tak
ky a uvnitř kytičku. A ta kytička neměla klíč řekl Petrovi: „ Nejlepší bude, když mě
jméno. Jednoho dne se zrovna jedna víla odneseš do zámku.“ A tak Petr šel a šel,
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a v tom viděl obří zámek přesně, jak mu
řekl klíč. „ To je nádhera!“ vykřikl Petr. „
Díky tobě už nikdy nebudu klíč, teď už
budu navždy petrklíč.“
Karolína Janoštíková
Petrklíč
V jednom lese žil chlapec a ten se
jmenoval Petr. A ten Petr byl kouzelný, ale
on o tom nevěděl. Jednou šel na procházku a na cestě uviděl petrklíč, opatrně ho
vytrhl a šel zpátky. A když se vrátil, zasadil ho. A když ho zasadil, stalo se něco
zvláštního. Petrovi zarostla petrklíčem
celá chalupa. Od té doby je v lese kopec
krásného petrklíče.
Pavla Hutáková
zpracovala D. Hrádková

klobouček 6
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Vinařská 29, Klobouky u Brna
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ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný

Kouzelný les opravdu čaroval
Dát dohromady přes 60 studentů z I. a II. G, doplnit je hostujícíMilí Měsíčci, Marušky, Holeny, bratři šikovní i nemotorní, Růmi spolužáky z tercie a kvarty, sezpívat náročné pěvecké party, na- ženky se svými zachránci, hodné i zlé sudičky, sloužící, všichni
cvičit herecké etudy, připravit scénu, rekvizity, kostýmy, choreogra- zpěváci i inspicienti z VI. G, děkujeme.
fii, jevištní techniku a vystoupit před veřejnost s téměř hodinovým
Za to krásné kouzlo, kterým jsme darovali radost.
Další foto na 3. straně obálky
programem je úkol možný téměř pouze s pomocí kouzel.
Muzikál na motivy pohádky Jana a Zdeňka Svěráků Tři bratři byl
Renata Pilařová
pro všechny zúčastněné obrovskou výzvou, pro některé aktéry byly
foto: Helena Effenbergerová
pohádky O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka vůbec prvním
setkáním s prkny, „která znamenají svět“. Možná to bylo obrovským
nadšením všech herců a zpěváků, možná jsme měli v kapse opravdu schované nějaké to kouzlo, výsledek byl nad všechna očekávání.
Všechna čtyři představení, která jsme odehráli pro mateřskou
školu, gymnázium, základní školu i veřejnost, měla úspěch a podařilo se vykouzlit na tvářích dětí i dospělých nejen úsměv, ale
i slzičku dojetí. Obrovský potlesk byl odměnou za hodiny pilného
zkoušení a neopakovatelná předvánoční atmosféra v sále ukázala,
že udělat něco pěkného pro ty druhé se pořád ještě vyplácí.

Wolkerův Prostějov 2017
22. 3. 2017 se v prostorách Městského úřadu ve Velkých
Pavlovicích konalo tradiční okresní kolo v recitaci pro střední
školy. Stejně tradičně se naše gymnázium dostavilo v kompletní sestavě - t.j. maximální počet soutěžících za jednu školu 5.
Abych byla úplně přesná, našich studentů bylo dokonce 6 - zúčastnila se i jako náhradnice Dorka Říhová. Je to asi ojedinělý
úkaz, protože některé školy nepřijely vůbec, nebo měly pouze
1 soutěžícího v jedné kategorii. Na vysvětlenou, proč u nás
máme recitátorů (dokonce vynikajících) dostatek, můžu odkázat
na výsledkovou listinu školního kola, které se konalo v prosinci
loňského roku. Pro srovnání s ostatními školami bych uvedla
poznámku paní porotkyně, která učí na brněnském gymnáziu,
kde se do školního kola dostavilo z 500 studujících celkem de-

set odvážlivců. Výsledky okresního kola byly tím pádem celkem
logické:
I. kategore
1. místo Tomáš Kalus
2. místo Marek Holeček
3. místo Silvie Miklíková

II. kategorie:
3. místo David Koziel

Do krajského kola postupuje Tomáš Kalus, všech šest recitátorů
bude školou reprezentovat na dalším soutěžním klání v Brně v Divadle Bolka Polívky a já bych chtěla všem moc a moc poděkovat za
krásné chvíle, které jsem s nimi nad literárními texty mohla strávit.
Renata Pilařová

Dopis Z LVK - čtvrtek
Milí rodiče,
dnes ráno nás učitelé opět přesvědčovali o tom, že nás čeká krásný den. Už při
pohledu z okna to vypadalo, že by mohli mít
pravdu. Ale realita byla ještě lepší. Azuro,
sluníčko – to byste museli vidět. No jo, přiznávám, tentokrát měli pravdu
Dopoledne jsme ještě potrénovali a po
vydatném obědě a napjatém odpoledním
klidu jsme mohli změřit své lyžařské dovednosti s ostatními. Atmosféra byla vyhecovaná, nikdo moc nemluvil, všichni se maximálně soustředili na svůj výkon. Jelo se ve
dvou kategoriích, zvlášť holky a kluci. Opět
pod dohledem sluníčka. Na startu se závodníci opalovali, cíl se skrýval už v mrazivém
stínu.
Medaile získali jen ti nejlepší, ale užili
jsme si to všichni. O důvod víc se příští rok

vrátit a všem to nandat Když už Ježíšek
chystá ty nové lyže
Ještě jsme si nestačili vyměnit dojmy
ze závodů a už se zase lyžovalo. Vlčák 1.
družstva podlehl týdennímu kňučení svých
svěřenců a černá sjezdovka byla dobyta!
My ostatní číháme na slabou chvilku svých
vedoucích. Třeba přijde a my se konečně
taky dočkáme
Odpoledne nám tak vyhládlo, že jsme
se skoro pobili o to, kdo půjde první pro
večeři. Následoval závěrečný test, který
zjišťoval, co jsme si zapamatovali z jednotlivých přednášek. Doufám, že mi odpustíte, že jsem se rozhodl neuspět. Domnívali
jsme se, že ten, kdo neprojde, zůstává na
Kohútce ještě týden Spletli jsme se, reparát bude na stejném místě, ale až příští rok.
Moc rád bych u toho byl. Když už budu
mít tu novou výzbroj!!!
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Nevyhnutelně se však blíží další životní
zkouška – BALENÍ! Nebudu vás raději děsit
tím, co všechno nemůžu najít, i tak má hromada u mé postele neuvěřitelné rozměry.
Mami, proč jsi mi toho tolik nabalila? Vždyť
se mi to tam ani nevejde. Prosím tě, jakou
barvu má můj batoh? Červenou? Nebo tu
má taška na boty? 
Zítra dopoledne se ještě „sklouzneme“
po zdejších kopečcích a pak už frčíme na
lyžích až dolů k přistavenému autobusu.
Doufám, že to bude zlatá tečka za LVK
2017.
Mám pocit, že jsme přijeli teprve včera,
a už se zase musíme loučit. Vůbec se mi
nechce. Ale co se dá dělat? Přihlásit se na
LVK 2018!!! (to bude až po Vánocích)
P.S. Ta sympatická slečna už nebude
přes uličku...
Účastníci kurzu

klobouček 7
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nám. Míru 6, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 211-213. e-mail: reditel@sosklobouky.cz, www.sosklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Josef Žáček

První pomoc při zástavě
srdce a použití AED

Soutěž v psaní na
klávesnici na MěSOŠ

Dvě páteční únorová dopoledne věnovali naši studenti čtvrtého
ročníku a všichni zaměstnanci školy nácviku první pomoci při zástavě srdce. Pánové Adam Zeman a Emil Rašner ze Sboru dobrovolných hasičů Klobouky u Brna nám představili automatizovaný externí defibrilátor a naučili nás s ním pracovat. Všichni měli možnost
si prakticky vyzkoušet masáž srdce a umělé dýchání. Počáteční
ostych byl velmi rychle překonán, když jsme si uvědomili, že každý
z nás se může dostat do situace, kdy na něm bude záviset přežití
jiného člověka. Děkujeme.
Text: Martina Blažková, Foto: Libor Šedivý

Tak jako každoročně v únoru se i letos 15. února 2017 uskutečnilo školní kolo soutěže v psaní na počítači. Zúčastnili se žáci
ze všech oborů, kteří byli podle počtu let psaní rozděleni do kategorií. Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší žáci podle počtu
čistých úhozů za minutu a procenta chyb do 0,50. V březnu se
uskuteční Krajská soutěž středních škol Jihomoravského kraje
v grafických disciplínách, na které budou školu reprezentovat ti
nejlepší.
Stanislava Musilová

LVK MěSOŠ
Od 20. do 24. února se zájemci ze všech ročníků zúčastnili
I přes nepříznivé počasí jsme každý den trávili na sjezdovlyžařského a snowboardového kurzu. Letos se kurz konal popr- ce, kde se žáci zdokonalovali v jízdě na lyžích, či snowboardu.
vé v pohoří Velká Fatra na Slovensku, konkrétně v lyžařském Během pobytu jsme také navštívili termální bazény v lázních
středisku Malino Brdo u Ružomberku. Ubytovaní jsme byli v ho- Kúpele Lúčka.
telu Hrabovo, kde byla zajištěna i celodenní strava.
Lukáš Vávra
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Významná osobnost Klobouk
Dr. Th. Ferdinand Císař (1. část)
Mohutná a strhující osobnost velikého
posledního moravského superintendenta
jest v dějinách české evangelické církve
mezníkem, k němuž se budou obraceti
generace. Převyšoval obzor svého sboru
a své církve.
Ferdinand Císař se narodil 26. 2. 1850
v Ledčicích na Podřipsku. Jeho otec měl
menší hospodářství a obchod. Císařovo nadání a rodinné poměry ukazovaly, že mladý
Ferdinand nezůstane v Ledčicích. Bylo rozhodnuto, že se má dáti na studie, a tu přišel
v českých evangelických kruzích v úvahu
především jeden ústav. Bylo to evangelické gymnasium v Těšíně. Bylo německé,
ale z jeho zdí vycházeli čeští studenti dobře
připraveni na život a oddáni vřelou láskou
církvi.
Císař německou literaturu již na gymnasiu přímo hltal a až do vysokého stáří
ohromoval svou znalostí na tomto poli.
Z Těšína vedla Císaře cesta na theologii.
Studoval ve Vídni, Halle a Edinburku. Nábožensky měl na něj největší vliv pobyt
v Edinburku, kde studoval jako stipendista,
po zkouškách ve Vídni, r. 1873-1874. Halle
mu dalo theologii a zájem o církev a pracovní metody. Edinburk jej naučil viděti náboženství v jeho plnosti, zdůrazňovati modlitbu a nestyděti se za ni.
V březnu 1877 osiřel sbor v Kloboukách.
Staršovstvo sboru se rozhodlo, nikoliv jednomyslně, povolati do sboru faráře Císaře
z Nového Města. Část sboru, ovšem menší
a seskupená kolem rodiny Odstrčilovy, měla
kandidáta jiného. Císař ji však přijal a 29. 12.
1877 se konalo v Kloboukách jeho slavnostní uvítání. Úkol, který jej čekal, byl obrovský.
Sbor byl zmítán nesvorností a budovy volaly
po novostavbě. Modlitebna byla malá a nestačila. Obvod sboru byl velký a vedle vesnic
se značným počtem evangelíků byla řada
míst s nepatrnou evangelickou menšinou.
Vykonávání pohřbů vyžadovalo při veliké
vzdálenosti od Klobouk mnoho času. Spojení s Brnem bylo špatné.
Do těchto poměrů vstoupil Císař. Jeho
příchod znamenal převrat celého sborové-

ho života. Na všech stranách zasáhl novými podněty a popudy. Ujal se svého poslání
za podmínky, že bude provedena stavba
církevních budov. Nepostavil si za cíl jen
vybudování staveb církevních, ale hlavně
vnitřní oživení sboru. Věnoval se plně činnosti kazatelské a péče o mládež. Císař se
učil celá kázání po desítiletí doslova zpaměti, a to nahlas. Kázání měl vždy připraveno předem, a to na týdny, někdy i měsíce.
Ve sboru byla záhy založena Nedělní škola,
a to za pomoci profesora Masaryka, který
věnoval na její knihovnu 100 zlatých, a paní
Masarykové, která darovala Nedělní škole
harmonium.
Rozptýlený sbor dostal záhy kazatelské stanice, aby ve vzdálených místech
se konaly služby Boží pravidelně. Tak byly
obstarány Dambořice, Násedlovice a Brumovice. Stavby kloboucké z r. 1883 a 1884
zůstanou zevním pomníkem Císařovým po
dlouhé věky. Vybudoval v městysi, odříznutém od světa, chrám moderní, veliký, krásně akustický. Nad kazatelnou proti tradici
umístil varhany. Velkorysost Císařova se
nezastavovala u hranic sboru.
Blížilo se roku 1881 sté výročí vydání tolerančního patentu. Morava neměla střediska ve městě, kde by se mohla konati ústřední slavnost toleranční pro celou Moravu.
Císař získal sbory moravské, že se rozhod-

ly pořádati moravskou slavnost v Kloboukách u Brna. V té chvíli přišli mu k dobrému
jeho známosti ve Skotsku. Obrátil se do
Edinburku zvláště na svého přítele Jamese
Macdonalda, notáře, a získal jej k návštěvě
Klobouk při této slavnosti. Obrátil se osobně
i do Itálie a navštívil církev valdenskou. Pozvání bylo přijato velice vděčně a stalo se
východiskem dalších styků obou církví.
(pokračování)
Zdroj: Vzpomínky faráře F. Bednáře,
ředitele J. Úlehly a spisovatele J. Herbena
z knihy „Památce superintendenta dra. Ferdinanda Císaře“. Napsali dr. F. Bednář a dr.
E. Havelka v r. 1932
Poznámka: I po uplynutí 135 let od návštěvy Itálie Ferdinandem Císařem vřelé
vztahy mezi oběma církvemi pokračují doposud. Valdenská církev přispěla Diakonii
Betlém částkou více jak 3 mil. Kč k vybudování sociálně terapeutického centra
v r. 2016 v Brumovicích. Valdenská církev
je první reformační církev založená v 2. polovině 12. století. Byli tvrdě pronásledováni
katolickou církví a až v novodobé historii
během své návštěvy severoitalského Turína v roce 2015 papež František jako vůbec
první hlava katolické církve navštívil kostel
valdenských a poprosil za odpuštění.
Zpracoval Ladislav Grabovský

Ferdinand Císař před vikárkou v r. 1925

Záhadné úmrtí roku 1907 v Kloboukách
24. února 2017 uplynulo 110 let od zajímavé události, která cha narozeného v městě Port Natal v jižní Africe, ženatého, toho
v té době zapříčinila velký rozruch v Kloboukách a o které se času v Kloboukách.
dlouho vykládalo a staří lidé ji vzpomínají dodnes. V domě č. 69,
což byla Štefanova hospoda, stojící v místech, kde dnes dřevěný
plot ukrývá zříceninu onoho kdysi slavného domu, náhle zemřel
černoch, který se zde pravděpodobně stavil na občerstvení.
Nahlédla jsem do kloboucké matriky zemřelých a skutečně
jsem našla zápis o úmrtí 48 letého atleta Jana Dalavare, černo-
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vhodili několik mincí, někdo papírovou bankovku. Plamen svíček
se komíhal průvanem otevřených dveří. Nedaleko rakve seděla
smutná žena, kterou nazvali Černou vdovou. Na druhý den po obřadu vyjel vůz s plachetkou úvozovou cestou nad Klobouky, sotva
kdo se zajímal kam.“
Tolik z článku redaktora Pavla Švihnose.
Ze zápisu v kloboucké matrice zemřelých, kterou v roce 1907
již můžeme považovat za poměrně věrohodnou, se dočteme něco

Co o této události víme více? Redaktor Pavel Švihnos otiskl v Lidové demokracii fejeton „Schody ke starému hřbitovu“,
v němž onu událost popisuje:
„Ale je tu na zašlém hřbitůvku ještě jeden rov, o němž snad
už málokdo ví: snad proto by si zasloužil obnovu alespoň jména.
Byly totiž na přelomu století Klobouky vzrušeny příjezdem zápasníka tmavé pleti, jenž se psal De La Ware, jindy snad i Delaware
– na tom ostatně sotva sejde, protože brzy bude jménu souzeno,
aby bylo postupem času zapomínáno a zapomenuto. De La Ware
nepřijel do městečka sám, v boudě tažené koníkem seděla jeho
žena, pocházející z rovin Hané od Prostějovska, jak a kde se
s ní černošský zápasník seznámil, zůstalo záhadou. České noviny později přinesly zprávu, že De La Ware byl potomkem otců
a dědů žijících ještě v otroctví při sběru bavlny. Pro dnešek zůstane i zajímavé svědectví, že v čestném zápase se s ním na jiné
štaci utkal i náš Gustav Frištenský. Poznal se se svojí budoucí
manželkou zámořský silák právě prostřednictvím Frištenského,
rovněž rodem z Hané? Kdo ví…
Skutečností je, že Klobouky se staly místem, v němž De La
Ware podlehl ve svém posledním zápase. Dlouho se poté tvrdilo,
že byl otráven, že zasáhl někdo, kdo mu nepřál úspěch a možná
i jeho soukromí. Ztraceny jsou, žel, i novinové články s fotografií
hezkého muže, který netušil, že kraj vinic, kukuřice a trnek bude
místem jeho věčného odpočinku.
V hostinci u Štefanů na náměstí byla pak vystavena rakev, postavena na dvou židlích. Na stoličce ležel talíř, do něhož příchozí

více o manželce zápasníka i příčině úmrtí.
Dle přípisu děkan. úřadu v Ústí n. Labem byl tento černoch v roce 1859 narozen v Natalu, pak 8. 12. 1886 v Ústí
n. Labem katolicky pokřtěn a tamtéž dne 22. 8. 1887 s Marií
Prokšovou sezdán, soudně obdikován.
Jako příčina smrti je uváděna úplavice cukrová, což je cukrovka.
Švihnos uvádí i možnost vzájemného zápasu s Gustavem
Frištenským. Frinštenský nepocházel z Hané, jak uvádí Švihnos,
ale narodil se roku 1879 v malé vesničce Kamhajek u Kolína. Byl
tedy o 20 let mladší než De La Ware. V jeho životopisu se skutečně uvádí jméno amerického zápasníka De La Wareho. Jako
osmnáctiletý mladík, kterému učaroval řeckořímský zápas, byl
svědkem vystoupení, kdy do nedaleké obce Bečváře zavítal právě zápasník De La Ware. Je možné, že toto vystoupení mohlo mít
vliv na jeho pozdější rozhodnutí stát se zápasníkem také.
Dnes už ani nevíme, v kterých místech se hrob světového
zápasníka tmavé pleti nacházel. Ani to není důležité. Následující
dějiny obou válek přinesly mnoho hrobů a mnoho dramatičtějších
a drastičtějších příběhů. I na ně se zapomíná.
Dana Bobková

Odhalení pamětní desky Nicholase Wintona
15. října 2016 byla v Brně slavnostně odhalena pamětní deska na počest osobnosti sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669
československých židovských dětí před deportací
do koncentračních táborů tím, že zorganizoval
celkem 8 záchranných vlaků a odvezl děti do Anglie.
Tato pamětní deska byla odhalena na rodném
domě Tomáše Graumanna v Brně – Králově Poli,
Palackého třída č. 119. Sám pan Graumann se
bohužel slavnostní události neúčastnil, před časem se vrátil i s manželkou do Ameriky a jeho
zdravotní stav již mu neumožňuje cestovat.
Tomáš Graumann byl jedním ze zachráněných
dětí a velký podíl na jeho záchraně měl i kloboucký evangelický farář Jan Odstrčil, který tuto možnost rodině Graumannové zprostředkoval. V roce
2009 navštívil Tomáš Graumann se svojí manželkou i Klobouky. Na radnici jej tehdy přijal starosta
města Zdeněk Bobek, navštívil evangelický kostel, kam chodíval jako dítě se svými rodiči, a kamarádil se se synem faráře Odstrčila Janem.
Dana Bobková
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Lidé mezi námi – Zemědělec roku 2016
Dnes si představíme prvního člověka
z cyklu LIDÉ MEZI NÁMI. A následně v každém čísle občasníku Větrného mlýna se
můžete těšit na seznámení s osobou nebo
skupinou spoluobčanů, kteří nějak zviditelnili naše Klobouky.
V tomto čísle Vám představuji pana Radomíra Staňka.
Narodil se v roce 1962 jako občan Kašnice. Navštěvoval Základní školu v Kloboukách a poté studoval na Střední průmyslové
škole strojnické ve Žďáře nad Sázavou. Po
absolvování dvouleté základní vojenské
služby se oženil a s manželkou postavil rodinný dům v Kloboukách. Mají dvě děti a dvě
vnoučata. Zapojuje se do kulturního dění
a jeho velkým koníčkem je udržování tradic
folkloru. Aktivně vystupuje v mužském pěveckém souboru MUŽÁCI Z KLOBÓK. Také
žádné hody nebo ples nevynechá a rád si
s manželkou zatančí i s chlapy zaverbuje.
Nyní jsou jeho největší láskou vnoučátka.
Srdcovou záležitostí je ale jeho firma, které
věnuje téměř veškerý svůj čas.
Obchodní společnost ROŽIVA, a. s.,
byla mezi cca třemi tisíci dvěma sty zemědělskými podniky z celé České republiky zařazena do 15. ročníku soutěže o nejlepšího
hospodáře, která je pořádaná pod záštitou
ministra zemědělství ČR. A její ředitel pan
Staněk byl mile překvapen, když společnost
ROŽIVA, a. s., získala ocenění:
Nejlepšího zemědělce roku 2016 za Jihomoravský kraj v kategorii PĚSTITEL.
Není to však ocenění nijak náhodné
nebo ojedinělé. Jeho firma získala také mezinárodní ocenění v nadnárodní společnosti
BISNODE v nezávislém ratingu. ROŽIVA, a.
s., se může nyní pochlubit oceněním AAA,
které získávají pouze ty společnosti, které
splňují přísná ekonomická kritéria nejvyšší
úrovně kredibility a další podmínky certifikace. Ze získaných ocenění tak vyplývá, že
dlouhodobá a poctivá práce se vyplácí.
Společnost ROŽIVA, a. s., hospodaří na
900 ha orné půdy a činností firmy je pěstování obilovin, olejnin a luskovin pro potravinářské účely.
Pan Staněk vytvořil 15 pracovních míst
pro místní obyvatele, podporuje zdravotně

znevýhodněné osoby v podnikání, přispívá
na obnovu kulturního dědictví i Lékařům
bez hranic. Do tombol i společenských akcí
v Kloboukách i okolí ochotně předává hodnotné ceny a finanční podpory. V letošním
roce se stal i sponzorem taneční skupiny
Dezorient a přispěl tak nákupem vybavení
na taneční vystoupení. Děkujeme.

Smyslem těchto článků nebude reklama
jednotlivých firem nebo činností, ale možnost, jak starousedlíkům i novým občanům
Klobouk přiblížit lidi kolem nás.
V dalším čísle Vám představím další
spoluobčany, tentokrát z kulturní oblasti.
Těším se i na Vaše náměty.
Jarmila Janoušková

Radomír Staněk

Dezorient

Ostatky v Bohumilicích
Sobotní ráno 25. 2. 2017 se probudilo zalité sluníčkem. Bylo
to dobře, protože se naše mládež domluvila, že půjdou na „ostatkový průvod“ za maškary.
Průvod začal z dolního konce Bohumilic a pokračoval přes celou dědinku. Maškary zvonily u každých dveří. Všichni, kteří otevřeli, pohostili průvod nějakým dobrým koláčem, koblížkem nebo
skleničkou na zahřátí. Bylo to potřeba, protože obejít všechny
domy už zabere něco času.

Nakonec, ve velmi pozdním odpoledni maškary ukončily průvod ve školním klubu. V klubu probíhalo posezení s cimbálovou
muzikou ze Svatobořic–Mistřína. Cimbálka hrála a lidé s ní nadšeně zpívali až do večerních hodin. Tyto ostatky proběhly ve veselém duchu, zpívalo se, povídalo a nálada byla velmi přátelská.
Tak se těšíme na jaro, co se u nás zase bude dít!
Foto na 4. straně obálky
Ludmila Adámková
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Vzpomínka na pana učitele Bohuslava Konečného
16. 2. 2017 odešel ve věku 82 let do
hudebního nebe pan učitel Bohuslav Konečný. Rodák z Rosic u Brna a absolvent
brněnské konzervatoře začal svou hudební
dráhu v ZUŠ v Rosicích. Jak mi sám říkal,
dlouho pracoval u vojenských hudebních
těles v Ostravě a do posledních chvil života
dirigoval brněnský Mandolínový orchestr
Moravan.
V Kloboukách začal působit od 1. 2.
1995. Jeho příchod znamenal, že se po
dlouhé době rozšířilo spektrum vyučovaných nástrojů o celý obor nástrojů dechových. Během krátké doby jednoho roku
vznikla při ZUŠ žákovská dechová hudba.
Byl to úctyhodný počin, někteří žáci objevili kouzlo hudby a kolektivní práce právě
s příchodem tohoto pedagoga a za rok už
hráli v orchestru. Časem začala dechovka
vystupovat na veřejnosti, např. na přehlídkách v Hustopečích.

Vyvrcholením bylo natočení pořadu
České televize Příště u Vás. Vše proběhlo
v naší sokolovně za velkého zájmu veřejnosti, protože pořad uváděl známý zpěvák
pan Josef Zíma. Škoda, že se záznam v kabelové televizi nedochoval. To bylo nadšení
mezi chlapci a taky obav, aby to všechno
zvládli! Pan učitel v tom byl opravdu ten
hlavní hrdina, a i když se zlobil, že chlapci
málo cvičí, vždy v tom byl i úsměv.
Dalším známým vystoupením bylo natáčení pořadu pro ČT Hezky od podlahy
v roce 2002, pořad byl vysílán ČT na Den
dětí 1. 6. Pan učitel působil v Kloboukách
do 30. 6. 2005, odešel do penze, ve které
byl už dlouho předtím. Všichni, kdo měli
tu čest ho poznat lidsky i profesně, na něj
nikdy nezapomenou, zanechal v našich
dětech tu nezapomenutelnou vzpomínku
a lásku k hudbě. Čest jeho památce.
Vzpomínala Hana Dršková

POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ
V pátek 9. 6. 2017 v Kloboukách u Brna na poutním místě v kapli sv. Barbory se bude konat Noc kostelů.
Program:
17.30 – 18.10
mše svatá v kapli sv. Barbory
18.10 – 18.20
přivítání knězem P. Františkem Trtílkem
18.20 – 18.45
dětské hudební vystoupení: Jsme solí země
18.45 – 19.10
vyprávění o životě sv. Barbory s malou baladou
19.10 – 19.30
minulost a tvář kaple odkrývá Robin Huk
19.30 – 19.15
večerní koncert Kateřiny Štěpánkové – Harfa nám dá křídla meditace a Boží slovíčko na cestu
Současně bude od 19.15 hod. na malém hřišti táborák s občerstvením.

POUŤ KE KAPLI SV. BARBORY
Pouť ke kapli sv. Barbory se uskuteční v neděli 11. 6. 2017. Průvod vychází od kostela sv. Vavřince v 10.15 hod.
Na obě akce Vás srdečně zvou farníci z Klobouk.

Dětská Mikulášská diskotéka, Dětský maškarní ples
Už jsme si zvykli, že každý rok se tyto
dvě akce pro naše děti uskutečňují v průběhu zimy a těšíme se na ně. My dospělí,
a hlavně děti. Poslední dobou nás provází,
zvláště na Mikuláše, velká marodka díky
chřipkové epidemii. Ale vynahrazujeme si
návštěvnost na maškarním plese. Co nám
však nechybí, a to je velmi dobře, jsou naši
sponzoři. Protože přízeň sponzorů bývá nestálá a těch pravidelných máme poskrovnu

(za to si jich však o to víc vážíme!), oslovila
jsem letos nové firmy. A většina z nich přispěla! A tady je seznam všech letošních dárců:
Město Klobouky u Brna, Dova, Potraviny
Iva Podloucká, Zelenina, Lékárna Cyrmex,
Autoopravna Mazurek, Květinářství na náměstí, Hračky Marie Skotnicová, Hračky
paní. Hanzlíčková, Drogerie Jana Svobodová, Zevyt, Hospodářské potřeby J. Válek,
Hospůdka na Sokolovni, Autoopravna Petr
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Charvát, Autoopravna Petr Urban, Autoškola Vítková-Ondrůj, Dřevovýroba St. Hovězák, Neriet, Stavební firma J. Filipi, Roživa, Elektrodílna J. Malý, MV Trade, Getec,
Pavlovín, Stavební firma Alena Charvátová,
Kovo Staněk, BV Brumovice výtahy.
Všem sponzorům upřímně děkujeme
a zároveň doufáme, že nám na oblíbené diskotéky pro děti příští sezónu znovu přispějí!
Za kroužek DD Dagmar Nečasová

61. Moravský ples v Praze
25. 2. 2017 se na nejkrásnějším ostrově,
přímo v srdci Prahy konal již 61. Moravský
ples. Jako tradiční místo plesu byla opět
zvolena překrásná novorenesanční budova
paláce Žofín. K vidění byly nádherně zdobené kroje ze všech koutů Moravy, které náš
region zdatně reprezentovaly.
Cesta nebyla jednoduchá – zajistit kroje,
sladit hlasy při zpívání moravských lidovek
a připravit se na cestu po D1, která platí za
nejméně oblíbenou trasu v republice. Dopra-

vu zajistil objednaný autobus, který naložil
odvážnou krojovanou chasu odhodlanou
„Pražákom ukázat, jak to dokážeme roztočit“.
Bohumilice reprezentovali Klára a Matěj
Šediví, Petra Adámková a Martin Pospíšil.
Po příjezdu na Žofín a zkušebním nácviku
slavnostního nástupu vyrazili stárci do ulic,
aby si ukrátili čas do začátku plesu. Na Karlově mostě a nejen na něm vzbuzovali zaslouženou pozornost turistů, kteří se se stárky chtěli fotit.

A už je to tady – v 19.30 ples začíná
slavnostním nástupem všech krojovaných.
K tanci a poslechu hrála DH Podlužanka,
v přilehlých sálech se střídaly různé cimbálové muziky.
Všichni se dobře bavili a navazovali nová
přátelství s ostatními soubory a krojovanými,
jak je vidět i na fotografiích.
Takže – za rok zase a v hojnějším počtu!
Foto na 4. straně obálky
udmila Adámková
Ludmila

Stolní tenis
Na Štěpána vyhrál
nejmladší
Tradiční vánoční turnaj pro pozvané hráče a oddíly uspořádal kloboucký oddíl stolního tenisu v pondělí
26. prosince. Soutěžili mezi sebou hráči z devíti oddílů
(Brumovic, Hrušovan u Brna, Hodonína, Hustopečí,
Klobouk, Mokré, Slatiny, Šitbořic a Telnice). Turnaje se
také zúčastnili 3 vítězové minulých ročníků (Kratochvíl,
Táborský a Volek ml.).
Bylo dobře, že mezi desítku nejlepších se přesvědčivě probojovali tři nejmladší (Lorenc, Svoboda,
Šubík). Škoda, že je los rozdělil do vzájemných soubojů, které nejlépe zvládl Petr Svoboda. Nejdříve Šubík
porazil Lorence (SKST Hodonín) a následně Svoboda
zvítězil nad Šubíkem. Tím se dostal do semifinále, ve
kterém zdolal Jaroslava Kratochvíla 3:0. Druhé semifinále obstarali Táborský s Volkem. Táborský dokázal,
že stolní tenis stále umí a vyhrál přesvědčivě 3:0.
Ve finále se opět střetli hráči z 5. skupiny Petr
Svoboda a Jindřich Táborský. Ve skupině těsně vyhrál
Petr 3:2, a tak se očekávalo, že zkušený Táborský porážku Petrovi oplatí. Opak byl pravdou. Odchovanec
našeho oddílu vyhrál 3:0 a stal se historicky nejmladším vítězem turnaje. O 3. místo se utkali hráči našeho
oddílu Jaroslav Kratochvíl s Pavlem Volkem.
Pořadí:
1. Petr Svoboda, dříve Klobouky, nyní Hodonín
2. Jindřich Táborský, Brno–Slatina
3. Pavel Volek, Klobouky
4. Jaroslav Kratochvíl, Klobouky
Na 5. až 8. místě se umístil Jiří Šubík z našeho oddílu.V soutěži útěchy vyhrál Zdeněk Sedláček, Klobouky.

Krajské přebory družstev
užstev
V Lanžhotě se v sobotu 21. 1. a v neděli 22. 1. 2017
17 konaly krajské přebory mládeže. Družstvo děvčat klobouckého oddílu bylo k bojům o postup na
Mistrovství ČR také nominováno společně s děvčaty z Břeclavi a Hodonína,
který reprezentovala dvě družstva. Za náš oddíl hrály: Aneta Knappeová, Lucie
Pilátová a Aneta Vodáková. Bylo jisté, že největším favoritem jsou hodonínská
družstva. V prvním utkání nastoupil náš tým proti Břeclavi. Po velkém boji kloboucká děvčata zvítězila 3:1. Odpor břeclavských hráček byl zlomen v napínavé čtyřhře, kterou dorostenky klobouckého oddílu vyhrály 3:2.
Ve druhém zápase hrálo naše družstvo s hodonínským „áčkem“. To bylo
složeno z hráček extraligového „béčka“ žen. V tomto utkání neměla kloboucká
děvčata šanci vyhrát ani jeden set. K překvapení však mohlo dojít v zápase
s „béčkem“ Hodonína, který naše hráčky po vyrovnané hře prohrály 2:3. Oba
body pro náš tým vybojovala Aneta Vodáková. Po skončených bojích se reprezentantky klobouckého oddílu radovaly z 3. místa.
V soutěži družstev starších žáků vyhrál a na MČR postoupil SKST Hodonín
„A“, za který hrál odchovanec našeho oddílu Petr Svoboda.

Krajské přebory staršího žactva
a dorostu
O víkendu 4. a 5. března 2017 se v Hodoníně a Lanžhotě uskutečnily krajské přebory za účasti klobouckých sportovců. Naši mladí stolní tenisté se v silné konkurenci neztratili. Vybojovali celkem 7 medailí. V kategorii starších žáků
získal Petr Svoboda se svým spoluhráčem Bendou ze SKST Hodonín zlato za
čtyřhru, stříbro společně s Koplíkovou, která je také z hodonínského oddílu,
za smíšenou čtyřhru a bronz vybojoval v soutěži jednotlivců. Za čtyřhru děvčat
obdržel náš pár Knappeová–Pilátová medaili bronzovou.
V dorostu byl Petr Svoboda s Davidem Podrazilem z Hodonína ve čtyřhře
třetí, ve smíšené čtyřhře se Šprtovou z Hodonína opět třetí a stejné umístění
ve smíšené čtyřhře vybojovala Aneta Vodáková. Jejím spoluhráčem byl také
Podrazil.
Volek Pavel

INZERCE
Koupim jakoukoliv starou Jawu / Čz v před-renovačním stavu. Popřípadě i díly na moto-veterány.
Za nabídky děkuji. Prosím volat: 774 599 161
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Psaní příspěvků do zpravodaje Větrný mlýn
ku barevně, musí být kvalita 100%,
2xEnter, nevadí to. V žádném případě
zejména ostrost a rozlišení.
se ale nepřechází klávesou Enter na
další řádek v tomtéž odstavci.
Snažte se délku příspěvku držet v ro- Otiskování příspěvků
zumných mezích přiměřeně danému • Redakce má právo příspěvek krátit, je-li nepřiměřeně dlouhý.
tématu.
9. Přečtěte si po sobě text. Určitě najde- • Není povinností redakce otisknout příspěvek.
te ještě nějaké překlepy, pravopisné
chyby, nebo špatné formulace.
Důvody mohou být následující:
• Článek je urážející, prokazatelně neFotografie
pravdivý, obsahuje vulgarismy apod.
1. Zpravodaj má barevnou obálku a černobílý vnitřek. Fotografie na obálku • Jedná se o reklamu.
musí mít dostatečnou kvalitu. U čb fo- • Téma nesouvisí s obcí nebo není aktuální, bylo již zpracováno redaktotografie nejsou drobné nedostatky tak
rem, nebo se opakuje
patrné. U fotografií pro inzerci, nebo
jiných grafických výtvorů počítejte • Anonymní příspěvek
• Pro nedostatek místa v aktuálním vys černo bílým tiskem.
dání, (příspěvek může být zařazen
2. U fotografií k článku uveďte jejich náv příštím vydání)
zvy pod textem. Přejete-li si k fotografiím přidat text, uveďte text přímo do
seznamu fotografií. Chcete-li fotografii Zákon o ochraně osobních údajů
zařadit do textu na určité místo, vlož- • Veškeré informace musí být zjištěné
legálně
te do textu patřičnou poznámku s názvem fotografie, odlišenou nejlépe od- • Osobní údaje osob lze uvést pouze
jsou-li informovány a souhlasí
stavcem a typem písma.
3. Pokud to nevyplývá z textu příspěvku,
doplňte fotografie stručným popisem.
Samotná fotografie bez textu nemá Autorský zákon
pro většinu čtenářů žádnou informační
Výňatek z § 34:
hodnotu. Jsme zpravodaj.
4. Názvy fotografií volte pokud možno Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
tak, aby korespondovaly s textem. Je- užije
-li název příspěvku „Výlet do Brna“, c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém
pojmenujte fotografie např. Výlet_
vysílání nebo jiném hromadném sděBrno_001.jpg, Brno_001.jpg a pod.
lovacím prostředku zpřístupňujícím
Nepoužívejte obecné názvy typu Foto
zpravodajství o aktuálních věcech
001.jpg, Sejmout 001.jpg, Obrázek
politických, hospodářských nebo ná001.jpg. Pravděpodobnost, že se stejboženských, uveřejněné již v jiném
ný název vyskytne u více přispěvatelů
hromadném sdělovacím prostředku
je pak vysoká a umístění všech fotek
nebo jeho překlad; takto převzaté dílo
v jedné složce je nemožné bez složia jeho překlad lze i jinak užít; převzetého procesu přejmenování fotek, vytí ani jiné následné užití podle tohoto
hledání příslušného textu a přepsání
ustanovení však není přípustné, je-li
názvů v tomto textu.
zapovězeno,
5. Uveďte vždy autora jednotlivých fotografií. Fotografie bez uvedení autora d) politický projev nebo úryvky veřejné
přednášky nebo podobných děl v roznelze otisknout !!! Nejste-li autorem
sahu odpovídajícím informativnímu
fotografií sami, musíte mít od autora
účelu; právo autora na užití takových
svolení k otištění fotografie!
děl v souboru zůstává nedotčeno;
6. Fotografie nijak neupravujte, zvláště
neměňte barvy, jas či kontrast. Tiskárna tyto parametry vždy přizpůsobuje Vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li
své technologii. Pokud fotku oříznete o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod
dle Vašich představ, mějte na mysli, jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost,
že při sazbě je téměř vždy nutno ještě a dále název díla a pramen, ledaže je to
další oříznutí, proto nechte raději větší nemožné.
okraje aby bylo z čeho řezat.
7. Kvalitu fotografií nesnižujte kompresí
Použijete-li jako zdroj informací interani snížením rozlišení. Pro čb fotogra- net, je nutno uvést bližší informace. Nefie uvnitř VM je možno přivřít nad kvali- stačí napsat „Internet“.
tou oko. Pokud ale má jít foto na obálRed VM

Obracím se na všechny, kdo píší příspěvky pro Klobouček, nebo Větrný mlýn
s prosbou, aby dodržovali v maximální
možné míře následující pokyny.
8.
Přispějete tím:
• ke snížení pravděpodobnosti omylů při
zařazení Vašeho příspěvku
• zvýšení kvality VM
• ušetříte práci redakční radě
• zároveň splníte požadavky plynoucí
z tiskového a autorského zákona

Všeobecně
1. Nečekejte se svým příspěvkem až na
datum uzávěrky. Pokud by redakce
měla zpracovávat všechny příspěvky
až k datu uzávěrky, nedodrželi bychom
asi nikdy termíny vydání.
2. V názvech souborů nepoužívejte znaky jako ? . - *. Ne všechny programy
dokáží tyto znaky používat. Podobný
problém může nastat i s příliš dlouhými
názvy souborů, nebo českou diakritikou.
3. Jakýkoliv příspěvek můžete poslat
na e-mailovou adresu: VetrnyMlyn@
email.cz
4. Větší objemy dat doporučuji posílat
prostřednictvím internetové „úschovny“, např. http://www.uschovna.cz/
Psaní textů
1. Příspěvky dodávejte v textovém souboru kompatibilním s MS Word, nebo
jako prostý ASCI text.
2. Každý příspěvek začíná nadpisem
a končí uvedením jména autora. Hledání autorů podle odesílatele mailu
se občas nezdaří. Je zvykem podepisovat se celým jménem bez titulů (s
vyjímkou kdy titul souvisí s odborným
článkem) a funkcí např. učitel, zastupitel atd.
3. Neformátujte zbytečně text. Odstavce, nadpisy, či typy písma sice nejsou
velký problém, ale před sazbou se
stejně musí veškeré formátování odstraňovat. Nepoužívejte zbytečně tabelátory např. pro odsazení odstavce
apod.
4. Tabulky je možné v textu používat,
příp. dodejte tabulku např. v Excelu
jako přílohu.
5. Máte-li speciální požadavky k uspořádání textu, uveďte je pod článkem.
6. Za tečkou a čárkou se dělá jedna mezera. Před nimi NE! Nepoužívejte ani
více mezer za sebou.
7. Odstavce se oddělují klávesou Enter.
Pokud jste zvyklí oddělovat odstavec
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INZERCE
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Podávání inzerátů ve zpravodaji Větrný mlýn
Ve Větrném mlýně můžete podávat černobílé inzeráty a to
jak plošné (grafické), tak i řádkové. Cena za plošný inzerát je
1600 Kč za celou stranu, přičemž je možno podávat inzeráty
o následujících rozměrech:
1/1 – 1600,1/2 – 800,1/3 – 534,1/4 – 400,1/6 – 267,1/8 – 200,Formát zpravodaje je A4
U plošné inzerce velikosti ½ strany je jediný možný formát
A5 naležato. U ostatních velikostí je možno po dohodě otisknout
téměř libovolný tvar (obdélník o zadané ploše).
Cena řádkové inzerce je 30 hal za znak, včetně interpunkčních znamének a mezer.

Objednávky inzerce přijímá podatelna Mú podatelna@kloboukyubrna.cz kde se zároveň platí. Platba musí proběhnout do
termínu uzávěrky čísla.
Další kontakty na Mú najdete na http://www.kloboukyubrna.eu/. Vlastní inzerát můžete zaslat na VetrnyMlyn@email.cz
včetně případných dalších dotazů.
Uzávěrkový termín pro přijetí inzerátu je týden před uzávěrkou čísla. Orientační termíny uzávěrky pro jednotlivé výtisky
v roce 2017 jsou:
Číslo
1
2
3
4

Přibližný termín
uzávěrky
10.3
2.6
15.9
1.12

Termín uzávěrky
inzerce
3.3.
26.5.
8.9.
23.11.

Termín vydání
(přibližně)
29.3
21.6
4.10
19.12

Přesný termín uzávěrky pro následující výtisk najdete vždy v tiráži předchozího výtisku.

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům, kteří od 1. 12. 2016
do 6. 3. 2017 oslavili životní jubileum
70 let
23. 12.
24. 12.
6. 2.
15. 2.
18. 2.

Marie Malá, Nádražní
Marie Pregrtová, Nádražní
Ivan Svačina, nám. Míru
Jiří Adam, Horní
Miloslava Hájková, Polní

75 let
6. 12.
1. 3.

Ladislav Grabovský, Zahradní
Milan Bohatec, Příční

85 let
1. 1.
4. 2.
23. 2.
4. 3.

Sylva Šmídová, Dlouhá
Marta Kratochvílová, Masarykova
Josef Pleška, Horní
Anna Válková, Starohorská

90 let
7. 12.
15. 2.

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Antonín Králík
• Nikolas Huták
• Olivie Konečná
• Oliver Prachař
• Mathyas Valášek
Navždy nás opustili
• Antonín Králík, roč. 1945
• Stanislav Krátký, roč. 1934
• Jarmila Drabálková, roč. 1936
• Jarmila Otřísalová, roč. 1926
• Libuše Nejtková, roč. 1944
• Eliška Balunová, roč. 1923
Statistika obyvatel za rok 2016
Klobouky
Bohumilice
Narozeno
37
3
Přihlášeno
67
6
Zemřelo
17
3
Odhlášeno
41
1
k 1. 1. 2017 počet obyvatel občanů ČR
2201
217

Marie Navrátilová, Bohumilice
Bohumila Polášková, Dlouhá

91 let
10. 12. Marie Kolářová, Polní
3. 1.
Františka Trávníčková, Sadová
93 let
12. 2.

Celkem
40
73
20
42
2418

Jiřina Kociánová, Dlouhá

Větrný mlýn č. 1/2017
Občasník občanů klobouckého regionu. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna.
Registrováno MK ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Mgr. Dagmar
Hrádková, pravopisná korektura Mgr. Daniela Marcollová. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou.
Vyšlo dne 29. 3. 2017, nákladem 400 výtisků, cena 20 ,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 2. 6. 2017. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu:
VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či jiném elektronickém nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na papíře. Fotky nejlépe
v elektronické podobě a nebo klasické fotografie. Sazba: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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Divadelní představení Kouzelný les

Foto: Helena Effenbergerová

Ostatky v Bohumilicích

Foto: L
Foto
L. Adámko
Adámková
á

Moravský ples v Praze

Foto: L
L. Adámková

Ples gymnázia

28

Foto: Tomáš Michna

